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ZORAN JANKOVIČ,
predsednik uprave Poslovnega sistema Mercator

KAKO RAVNATI V PRIMERU ROPA
Svetujemo, kaj lahko stori osebje
v primeru ropa denarnega zavoda

SISTEM RADIJSKIH ZVEZ PAN
Zgradili smo svoj sodoben sistem radijskih komunikacij

Požarni javljalniki nove generacije NOTIFIER
Javljalnik za umazano okolje, multikriterijski in laserski javljalnik
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Novost - GSM ALARM INFO

Predsednik uprave Poslovnega sistema
Mercator Zoran Jankovič se dobro zaveda, da
brez zagotavljanja najvišje stopnje varovanja
dobro delo, predvsem pa razvoj nista mogoča.
Zato se je za sodelovanje na tem področju
odločil za Sintal.

Z uporabo storitve GSM VAROVANJA ima vsak
možnost, da s pomočjo svojega GSM spremlja
vse spremembe v domovanju. V Sintalu smo
razvili tudi GSM ALARM INFO, ki uporabniku
omogoča, da lahko sam preverja, kaj se dogaja
z alarmno napravo v njegovem objektu.

Radijski sistem PAN

Javljalniki nove generacije

V okviru novo ustanovljenega podjetja RZV d.d.
smo začeli graditi lasten sistem radijski zvez,
imenovan PAN. Sistem danes pokriva 70
odstotkov Slovenije, do konca leta bo pokrival
vso državo.

Notifier je izdelal protipožarne javljalnike nove
generacije. To so Filtrex FTX-P1, mikroprocestorski adresibilni optični javljalnik dima, multikriterijski javljalnik 3251, mikroprocesorski adresibilni
kombinirani dimno-termični javljalnik in laserski
dimni javljalnik LZR-1.
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Varnost naj zagotavljajo profesionalci

Znanje za prihodnost

Zanesljivo varovanje v podjetjih, denarnih
ustanovah in drugih organizacijah lahko zagotovi samo za to usposobljeno varnostno podjetje. Vložek je v primerjavi z organiziranjem lastne
varnostne službe večji, a neprimerljiv s škodo, ki
lahko nastane zaradi slabega varovanja.

Za svoje dobro delo bi varnostniki nujno potrebovali znanja s področja poznavanja različnih
kategorij strank, značilnosti zahtevnih in
težavnih strank, osnov komuniciranja po telefonu, osnov reševanja konfliktov in ugovorov
strank.

Kako ravnati v primeru ropa

Varovanje po ameriško

Med ropom naj uslužbenci v denarni ustanovi
ravnajo tako, da lahko varno sprožijo alarm,
obvestijo s tem policijo, zaposlene in obiskovalce. Napadeni se ne smejo izpostavljati.
Zagotoviti je treba ukrepe, ki bodo roparjem
onemogočili lahek dostop do denarja.

V primerjavi s Slovenijo so posamezniki, ki
živijo v stanovanjih, na področju varnosti bolj
osveščeni. Veliko jih že ima nameščene
alarmne sisteme, morebitno posredovanje pa
znajo pooblaščene varnostne agencije drago
zaračunati.

Protipožarna zaščita doma

Veseli piknik in športne igre

Samo letos je Gasilska brigada Ljubljana posredovala v več kot tristo požarih. Ker se jim lahko
izognemo ter s tem preprečimo škodo in celo
morebitne žrtve, vam posredujemo navodila,
kako preprečiti požar v svojem domu.

Živahno je bilo 17. junija pri koči športnega
društva Strmec v Bizoviku v Ljubljani, kjer smo se
na pikniku in športnih igrah zbrali zaposleni
podjetij koncerna Sintal. Za glasbo je poskrbel
ansambel Sintalček, za razvedrilo pa tudi Sašo
Hribar in Andrej Šifrer.
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Protieksplozijska zaščita
Za uspešno protieksplozijsko zaščito moramo
poznati osnove: kaj je sploh eksplozija in kako do
nje pride. Predstavljamo vse gorljive medije in
razvrstitev vnetljivih plinov in par v temperaturne razrede.
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kakovost

ISO 9001

Uresničujemo vizijo globalizacije
Če želimo ohraniti visoko raven kakovosti storitev in poslovanja, moramo neprestano spremljati
subjektivne in objektivne kazalce, s katerimi lahko ocenjujemo trende na posameznih področjih.
Med pomembnejše vire ocenjevanja sodi tudi Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, ki
je osredotočena predvsem na finančne kazalce. Po njenih podatkih s ponosom sporočamo, da
smo že nekaj let edino veliko podjetje v dejavnosti varovanja v Sloveniji. Poleg ostalih meril poročilo APP podaja tudi, da med podjetji v naši dejavnosti v povprečju najbolje plačujemo zaposlene
kljub konkurenčnim cenam na trgu, kar je zelo pomemben kazalec kakovosti dela, saj v največji
meri vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. To je v dejavnosti varovanja še posebej pomembno.
Na Dolenjskem že nekaj let odlično sodelujemo s podjetjem Protekt Novo mesto, zato smo se skupaj odločili, da naše partnerstvo kronamo s skupnim podjetjem, ki bo sestavni del koncerna
Sintal. Ustanovili smo novo delniško družbo Protekt Sintal, ki bo v okviru koncerna pokrivala
Dolenjsko z vsemi dejavnostmi, ki jih je nudil Protekt, dodali pa bomo tudi tiste, ki jih je moč najti
v ostalih podjetjih koncerna.
Enak način povezovanja kakor na Dolenjskem smo vpeljali tudi v tistih regijah, kjer že vrsto let
sodelujemo z varnostnimi podjetji. Kupili pa smo tudi delnice podjetij Varnost Kranj, Varnost Vič
ter Varnost Bežigrad. Tako bomo sledili trendu globalizacije, pripravljeni na evropsko konkurenco.
Sintal je že pet let delničar Varnosti Celje. Podjetje je sprva nudilo samo fizično varovanje, svoje
storitve na Štajerskem pa smo razširili na vse storitve, ki si jih naročnik lahko zaželi s področja
varovanja oseb in premoženja. Kljub slabemu stanju podjetja na začetku našega partnerstva
smo s skupnimi močmi pripeljali Varnost Celje med močnejša podjetja v dejavnosti varovanja, ki
med svojimi naročniki uživa velik ugled. Hitra rast podjetja je v prvi polovici letošnjega leta zahtevala, da smo prvotno število zaposlenih z 92 povečali na 115. Tudi na področju štajerske regije
bomo sledili skupni viziji, zato smo na skupščini delniške družbe Varnosti Celje soglasno sklenili,
da družbo preimenujemo v SINTAL CELJE.

Po podatkih Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet je
krovno podjetje koncerna Sintal
delniška družba Sintal že nekaj
let edina velika družba v
dejavnosti varovanja v Sloveniji.

Kot vsako leto smo imeli tudi letos junija redne skupščine delničarjev vseh družb koncerna Sintal.
Po besedah našega notarja Mira Košaka so skupščine naših podjetij najbolj složne, kar jih ima,
saj trajajo v povprečju do 6 minut.
Na področju razvoja nikoli ne zaspimo. V zadnjih mesecih smo v našem razvojnem oddelku razvili
sistem, ki našim naročnikom omogoča preverjanje stanja alarmne naprave na njihovem objektu.
Za pregled nad stanjem potrebujejo naši naročniki le GSM telefon, s katerim posredujejo na
Sintalovo posebno številko SMS sporočilo s številko objekta in geslom, že čez nekaj sekund pa
dobijo odgovor o stanju v obliki SMS sporočila.
Naraščanje števila ropov denarnih institucij je tudi v koncernu Sintal zahtevalo odločne korake.
Tako smo se že pred časom resno lotili iskanja rešitve za učinkovitejši način varovanja zaposlenih
in gotovine v denarnih institucijah. Pri tem smo sodelovali tudi s policijo in tujimi varnostnimi
službami, ki imajo na tem področju že bogate izkušnje. Po temeljiti analizi smo prišli do skupne
rešitve v SISTEMU DIMNIH DENARNIH PASTI. Povezali smo se z proizvajalcem, ki ima na tem
področju največ izkušenj in referenc ter postali njegov ekskluzivni zastopnik v Sloveniji.
Na tradicionalnem veselem pikniku koncerna Sintal pa smo se letos razigrali v Bizoviku v
Ljubljani. Številen kolektiv zaposlenih z družinami je zbral zajetno druščino z več kot šesto
udeležencev. Da pa piknik ne bi bil le piknik, smo organizirali tudi športne igre v malem nogometu in košarki. Ob zabavni glasbi ansambla Sintalček sta nas obiskala in zabavala tudi Sašo Hribar
in Andrej Šifrer.

Viktor PISTOTNIK
predsednik uprave koncerna Sintal

Tu je poletje in vsem želim, da bi s svojimi najbližjimi kar najlepše preživeli dopust tam, kjer si to
najbolj želite.
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Veliki in odgovorni povsod
Poslovni sistem Mercator je plod dolgoletne uspešne poslovne strategije, pri kateri je zagotovo eno ključnih vlog odigral tudi predsednik uprave Zoran Jankovič. Mercator se dobro
zaveda, da brez zagotavljanja najvišje stopnje varovanja dobro delo, predvsem pa razvoj,
nista mogoča. Zato se je za sodelovanje na tem področju odločil za Sintal.
Mercatorjev pravni predhodnik - podjetje se je imenovalo Živila - je bil ustanovljen leta 1949, ime Mercator
pa je uveljavljeno od leta 1953. Mercatorjeva zgodovina je hkrati zgodovina družbenih in gospodarskih
razmer v nekdanji Jugoslaviji in zgodovina Republike
Slovenije.
Velja omeniti nekaj prelomnih, za razvoj poslovnega sistema Mercator pomembnih obdobij.

Zoran Jankovič
predsednik uprave
Poslovnega sistema Mercator

”Z varnostnim podjetjem
Sintal, s katerim
sodelujemo, smo
zadovoljni. Dobro opravlja
naloge, ki smo jih določili.
Mislim, da smo za
svojega partnerja na tem
področju izbrali pravo
podjetje. Sicer pa je
tudi pri Sintalu zaznati
tendenco širjenja, kar je
značilno za vsa podjetja,
ki razumejo problem
globalizacije in so se z
njim pripravljena soočiti.“
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Eno je zagotovo obdobje združevanja majhnih lokalnihobčinskih trgovskih podjetij v Mercator. Bilo je značilno
za obdobje na začetku in sredi šestdesetih let, nov val
združevanja se je začel sredi sedemdesetih let, ko se je
trgovskim podjetjem pridružila še vrsta industrijskih
podjetij. Vsa ta podjetja so še danes jedro Mercatorja.
Mercator je bil po številu podjetij oziroma pravnih
oseb (TOZD) največji konec leta 1985, ko je v sestavljeno organizacijo združenega dela (SOZD) povezoval
nič več in nič manj kot 138 “podjetij”. Po gospodarskih
dejavnostih je bil izredno heterogen - od primarnega
kmetijstva do inženiringa, zaposlenih pa je bilo okoli
20 tisoč ljudi.
Bil je gospodarski kolos, ki je imel tudi v tedanji
Jugoslaviji primat na mnogih področjih. Z začetkom
privatizacije po tedaj še jugoslovanskem zakonu se je
začela spreminjati tudi njegova notranja struktura z
racionalizacijo pravnih subjektov, predvsem z njegovim
združevanjem v podjetja.
Mercator je proces privatizacije izpeljal med prvimi podjetji v Sloveniji in z leti je prerasel v Poslovni sistem
Mercator d.d.
Leta 1989 je bil Mercator registriran kot delniška
družba, lastniško in upravljalsko pa v smislu zakona o
gospodarskih družbah kot koncern Poslovni sistem
Mercator. S privatizacijo po slovenski zakonodaji je
Mercator kot način privatizacije izbral javno prodajo
delnic, poleg institucionalnih lastnikov, ki jih je določal
zakon, pa je dobil še 63 tisoč majhnih delničarjev državljanov Slovenije. Vrednost privatiziranega kapitala
je bila največja v srednji Evropi.
Po letu 1997 so Mercatorjevi strateški cilji dobili še
izvedbeni zagon. Danes je Mercator osrednja slovenska delniška družba - koncern, ki povezuje 28 družb trgovske, industijske, kmetijske, hotelirske in
storitvene.

Kateri podatki najbolje pričajo o rasti poslovnega sistema?
Že leta 1997 je bil naš tržni delež v Sloveniji 15odstoten, za letošnje leto načrtujemo, da bo od 32 do
35-odstoten. Leta 1997 je bila delnica na borzi vredna
4 tisoč tolarjev, trenutno se giblje v vrednosti okoli 14
tisoč tolarjev. Tedaj smo imeli 2,6 milijarde tolarjev
izgube, ob koncu lanskega leta smo beležili že 3 milijarde dobička. Leta 1997 je v naših trgovinah kupovalo
vsak dan 60 tisoč porabnikov, sedaj okoli 160 tisoč.
Mercatorjevo kartico je imelo 20 tisoč porabnikov,
trenutno pa jo ima 75 tisoč.
Zmanjšali smo tudi število zaposlenih v režiji in sicer za
300 ljudi. Manj je tudi direktorjev. 24 direktorjev je
odšlo iz Mercatorja, namesto njih je le pet novih. S tistimi, ki so ostali, smo začeli delovati v isto smer, začeli
smo vleči voz v isto smer. Zgradili smo pravilen odnos
med vodilnimi, medsebojno spoštovanje, hierarhijo,
“higieno”, kar pomeni, da ima vsak pravico in dolžnost,
da pove svoje mnenje ali pripombe, vendar naj ima
hkrati tudi predloge za spremembe.
Ključnega pomena je pripadnost Mercatorju, ta je med
zaposlenimi na izredno visoki ravni. K temu zagotovo
veliko pripomore tudi dejstvo, da skrbimo za
izobraževanje, saj smo poskrbeli za dodatno
izobraževanje kar 40 odstotkov zaposlenih, pomembna
pa sta tudi motivacija in medsebojna tekmovalnost.
Dve leti se pripravljamo na pridobitev ISO standarda ,
ki je že v zaključni fazi.
O kakovosti našega dela pa priča tudi priznanje, ki smo
ga po mnenju časnika Finance prejeli kot najboljše podjetje, ki je s svojimi delnicami kotiralo na Ljubljanski
borzi, saj smo od 600 točk prejeli kar 598. Bistveno se
je zmanjšalo tudi število pritožb porabnikov. Vpeljali
smo partnerski odnos s slovenskimi proizvajalci.
Dajemo prednost slovenskim proizvajalcem, saj so
hkrati tudi naši kupci. Imamo velike načrte za naprej.
Zadnja leta veliko vlagate tudi v sosednjih državah.
Kakšna so vaša pričakovanja?
Nakupovalne centre odpiramo tudi na Hrvaškem in v
Bosni in Hercegovini. Do konca leta načrtujemo otvoritev
celotnega nakupovalnega centra v Pulju, prvega decembra pa v Sarajevu, začela se bo gradnja v Zagrebu.
Želimo predvsem na trge nekdanje Jugoslavije.
Pomembno je, da se v teh državah utrdi pravni red, zago-

Sintalčkov intervju
tovljena mora biti transparentnost, urejena mora biti
logistika, svoje investicije moramo zaščititi.
Združevanje se je začelo v šestdesetih in nato v
sedemdesetih letih, v devetdesetih pa ste v Poslovni sistem Mercator pripojili še vrsto drugih trgovskih podjetij.
V prejšnjih desetletjih je šlo predvsem za pripajanje repro
verige, za združevanje po vertikali, sedaj pa se zaradi
ekonomije obsega ukvarjamo izključno z našo dejavnostjo, to je maloprodajo. Analizirali smo poslovanje vseh 32
konkurenčnih trgovskih podjetij v Sloveniji. Osredotočili
smo se predvsem na tiste, kjer še nismo bili prisotni.
Zbrali smo 15 trgovskih družb. 12 smo jih pripojili, ostale
pa so tri nove družbe.
Varnost je dejavnik, ki zagotavlja nemoteno delo in
razvoj, izredno pomembna je za vsakega posameznika
praktično na vsakem koraku. Tudi vi tega dejavnika niste
zanemarili, saj zagotavljate tako varnost porabnikov kot
seveda svojih delavcev in trgovin.
V naših trgovinah v maloprodaji je varnost eden
pomembnih elementov. Potrošniki se morajo pri nas
počutiti varno, varnostniki zanje ne smejo biti ovira, prav
tako je z varnostjo zaposlenih in premoženja. Poskrbeli
smo, da smo vse zavarovali, vgradili smo moderne
varnostne alarmne sisteme in zagotovili kakovostno fizično varovanje.
Z varnostnim podjetjem Sintal, s katerim sodelujemo,
smo zadovoljni. Če ne bi bili, bi ga kot našega partnerja
”eliminirali“. Sintal dobro opravlja naloge, ki smo jih
določili, in zaenkrat pri Sintalu ne vidim nobenih večjih
problemov. Če pa težave že so, jih sproti rešujemo.
Mislim, da smo za svojega partnerja na tem področju
izbrali pravo podjetje. Sicer pa je tudi pri Sintalu zaznati
tendenco širjenja, kar je značilno za vsa podjetja, ki
razumejo problem globalizacije in so se z njim pripravljena soočiti. Sintal je v kratkem postal najmočnejše podjetje na področju varovanja, svoje storitve pa ob sodelovanju s podjetji, ki so v sklopu koncerna Sintal, ponuja
praktično že po vsej Sloveniji.
Za varovanje je poskrbljeno tudi v vaši upravni stavbi,
kjer je veliko podatkov. Kako ste tu poskrbeli za
varovanje?
Eno je varovanje podatkov, ki so shranjeni predvsem na
računalnikih. Prav posebnega varovanja tu nismo
vzpostavili, računamo predvsem na lojalnost zaposlenih.
Do sedaj nimamo izkušenj z odtekanjem podatkov. Sicer
pa tisto, kar znaš, tako ali tako pokažeš na trgu. Pa tudi
pri kraji idej do uresničitve zamisli poteče določen čas.
Sicer pa je naša osnovna dejavnost trgovina, kjer
imamo poleg tehničnega (protipožarno, protivlomno ... )
tudi fizično varovanje. Moje osnovno načelo je, da
moramo biti do kupcev prijazni in sem proti
kakršnemukoli omejevanju vstopa. Kdor pride k nam,
receptorju pove, h komu gre. Ta pristop se obnese in
zaenkrat nismo imeli prav nobenih težav. Seveda pa
nadzorujemo iznos stvari, imamo tudi video nadzorni
sistem in varnostnika na obeh vhodih. Nepravilnosti na
tem področju torej ne more biti.

Kaj pa izobraževanje zaposlenih na tem področju?
Že ISO standard natančno določa, kako morajo
zaposleni ravnati, da je varovanje naših podatkov na
čim višji ravni. Če bi nekdo pustil zaupne dokumente na
mizi, bi temu lahko rekli, da gre za navadno “šlamparijo”. Tega si res ne moremo privoščiti. Izredno pomembno se nam zdi zaposlovanje mladih in med nami jih je
veliko. Z zahtevami na področju varovanja so ti zelo
dobro seznanjeni.
Ste velik ljubitelj in podpornik športa. Poslovni sistem
Mercator pa je pomemben sponzor in donator tudi na
drugih področjih. Kje vse sodelujete?

”Princip, ki ga

Kot Mercator vlagamo v šport v bistvu že trideset let.
Nastopamo kot sponzorji ali kot donatorji v humanitarne namene, v kulturo in izobraževanje. Lani smo
največ prispevali za kulturo, letos načrtujemo največjo
humanitarno akcijo, saj bomo podelili šest reševalnih
vozil slovenskim zdravstvenim domovom. V športu pa
imamo precejšnjo srečo. Lani smo izbrali ekipe z
najboljšimi rezultati, nogometno reprezentanco, pri
rokometu rokometno reprezentanco, ki gre jeseni prvič
na olimpiado in ženski rokometni klub Krim, pri košarki
pa Union Olimpijo. Poleg teh športov z žogo podpiramo
tudi številne športnike posameznike. Sicer pa nam vložke
v šport športniki in športni delavci vračajo. Izpeljali smo
veliko akcijo, v kateri so v našem spotu sodelovali športniki, pevci, igralci , in vsi so se odrekli honorarju.

biti veliki povsod veliki,

Tudi na športnih prireditvah je treba poskrbeti za
varovanje.
Absolutno. Princip, ki ga zagovarjamo, da veliki morajo
biti povsod veliki, spoštujemo tudi na tem področju.
Sintal varuje vse naše pomembnejše športne prireditve,
to so tekme slovenske rokometne reprezentance in
ženskega rokometnega kluba Krim. Tu lahko vnovič
samo poudarim, da po zaslugi njihovega profesionalnega dela ni bilo v vsem času našega sodelovanja niti
enega problema. Tudi na tekmah, ki si jih je ogledalo več
ljudi, kot pa jih dvorana lahko sprejme. Naš odnos s
Sintalom ves čas teče profesionalno. Varovanje v dvorani
je zelo težavno in izredno odgovorno delo, ki pa ga
Sintalovi varnostniki uspešno opravljajo v zadovoljstvo
tako gledalcev, igralcev in seveda v naše zadovoljstvo.

zagovarjamo, da morajo
spoštujemo tudi na
športnem področju. Sintal
varuje vse naše
pomembnejše športne
prireditve, to so tekme
slovenske rokometne
reprezentance in ženskega
rokometnega kluba Krim .
Tu lahko vnovič samo
poudarim, da po zaslugi
profesionalnega dela
podjetja Sintal ni bilo v
vsem času našega
sodelovanja niti enega
problema na področju
varovanja.“

Kako uspete izbrati zanesljivega partnerja?
Pri izboru partnerja spoštujemo nek vrstni red. Najprej
je to kakovost izdelka ali storitve, cena, kjer je pomembno, upoštevamo tudi roke dobave in izvedbe, po
izkušnjah pa upoštevamo tudi zanesljivost partnerja.
Brez tega ne gre. Imamo zanesljive partnerje, zveste in
tudi sami smo zelo zvest partner. Mislim, da je zvestoba
med partnerji izredno pomembna. Verjetno smo v
pogajanjih zahtevni, vemo, kaj želimo, ko pa se pogodimo, svoje obveznosti vedno tudi izpolnimo. Zato smo za
partnerje tudi zanimivi.
Pogovarjala se je
Jana PETKOVŠEK
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Komunikacijska tehnologija

Sistem radijskih zvez PAN (1)
Komunikacija je kot v številnih dejavnostih tudi v dejavnosti varovanja eden od najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na kakovost storitev varovanja oseb in premoženja. Uspešne intervencije ob alarmu, varnega prevoza denarja, varovanja prireditev, ... ne moremo izvesti brez
ustrezne podpore radijskih zvez, ki omogočajo neprekinjeno komunikacijo hkrati med vsemi
varnostniki v skupini in povezavo z dežurnim centrom za pomoč v primeru brezizhodnih situacij.

Prav zato in zaradi pričakovane spremembe zakonodaje smo že leta 1994 začeli s pridobivanjem dovoljenj v okviru Zbornice Republike Slovenije za zasebno
varovanje. Tako smo po petih letih v okviru novo
ustanovljenega podjetja RZV d.d., katerega lastniki
so tudi podjetja koncerna Sintal, začeli z izgradnjo
lastnega sistema radijskih zvez, imenovanega PAN.

Sodoben radijski sistem omogoča
tako prenos govora kot tudi prenos
podatkov.

Radijski sistem je
komunikacijska
tehnologija, brez katere
dobro organizirana
varnostna služba ne more
delovati. Ker ni sistema, ki
bi zagotavljal komunikacijo
po celotnem območju
Slovenije, smo se odločili,
da ga zgradimo sami.
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posameznikom omogočajo individualno komunikacijo. Našteta sistema pa ne omogočata skupinske
komunikacije (več oseb na različnih lokacijah hkrati).

S sistemom PAN danes pokrivamo 70 odstotkov
Slovenije, do konca leta pa bomo zaključili še tretjo
fazo izgradnje sistema in tako pokrivali celotno
območje Slovenije. Da bi bolje spoznali naš novi sistem radijskih zvez, smo se odločili, da vas v nekaj
naslednjih številkah z njim podrobno seznanimo.

Sistema GSM in NMT nista tehnološko grajena za
skupinske uporabnike - gasilce, reševalne službe,
varnostne službe, transportne organizacije in podobno, zato za te potrebe v svetu obstajajo oziroma se
gradijo sistemi radijskih zvez, ki dopuščajo takšno
tehnologijo, kot jo zahtevajo naštete dejavnosti. Ti sistemi so grajeni v snopovni (Trunking) tehnologiji, ki
omogoča sistem na regijski, nacionalni ali mednarodni ravni. Ti sistemi so lahko grajeni v analogni ali digitalni tehnologiji.

ZGODOVINA RAZVOJA RADIJSKIH ZVEZ

RADIJSKI SISTEMI V TUJINI

Radijske komunikacije so se začele s prvimi preizkusi
v letu 1896 v laboratoriju Cavadish v Cambridgeu. Po
uspešnih preizkusih se je hitro pokazala uporabnost
takšnega komuniciranja. Tako je nastal prvi radijski
prenos, ki ga je napravil Marconi za prenos informacij preko Atlantika leta 1901. Velik napredek na
področju radijskih zvez je bil narejen v času prve svetovne vojne, ko so se pojavile prve mobilne radijske
zveze. Z razvojem tehnologije so bila vse bolj dosegljiva tudi višja frekvenčna področja, VHF/UHF. Že med
drugo svetovno vojno so imeli več kot 40.000 mobilnih uporabnikov, seveda v vojaške namene. Istočasno
ali pa še malo prej so v ZDA postavili prvi mobilni VHF
radijski sistem zvez za potrebe policije.

Panoga radijske komunikacije je široka in le ozek segment predstavljajo snopovni sistemi. V Evropi danes
največ analognih sistemov uporabljajo v Veliki
Britaniji in Nemčiji. Vsi sistemi, ki so jih zgradili v zadnjih desetih letih, so narejeni po protokolu MPT 1327.
Sistemi, ki delujejo po tem protokolu, so vsestransko
uporabni, saj skoraj ni funkcije, ki je sistem ne bi zmogel opraviti.
Trženje takšnih sistemov je različno. Najdemo lahko
združenja, ki so lastniki sistemov. V njih so uporabniki, ki so v večini člani teh združenj ali pa kako drugače
povezani v delovne procese. Tukaj običajno obračunavajo souporabo, s sredstvi pa pokrivajo obratovalne stroške in skrbijo za nadaljnje investiranje. Ti sistemi so znani kot PMR (Private Mobile Radio). Drugo
obliko sistemov ima operater. Takšni sistemi so običajno odprti za vsakogar. Cene so ekonomske in so višje
kot v sistemih združenj.

Po drugi svetovni vojni je razvoj tehnologije vplival
tudi na skokovit napredek na področju radijske komunikacije. Tako so v Veliki Britaniji že leta 1947 postavili
prvi javni mobilni sistem radijskih zvez na VHF
področju. Sistemi so se hitro širili in uporabljali vse
višje frekvence.

RADIJSKI SISTEMI V SLOVENIJI

V zadnjih dvajsetih letih pa so bile potrebe po tovrstni komunikaciji vedno večje. Tako so razvili prve javne
snopovne sisteme NMT, ki smo jih začeli uporabljati
tudi v Sloveniji. Največji napredek pa je še danes zaznati z uvedbo digitalnih sistemov GSM telefonije. To
so javni sistemi za vsakodnevno uporabo, ki

Pogled na slovensko tržišče je seveda nekoliko drugačen. S samostojnostjo se je na področju radijskih
komunikacij marsikaj spremenilo oziroma obrnilo k
Evropi. Najprej smo dobili Zakon o telekomunikacijah
in na osnovi tega vrsto pravilnikov in odredb, ki
določajo pravne okvire. V času nekdanje Jugoslavije

Komunikacijska tehnologija
je bilo v Sloveniji izdanih okoli 14.000 dovoljenj za
delo radijskih postaj (vir SURV). Z ustanovitvijo
Uprave RS za telekomunikacije so bila uporabnikom
izdana na njihovo zahtevo nova dovoljenja. Po podatkih Uprave RS za telekomunikacije je za mobilne sisteme radijskih zvez dodeljenih okoli 12.000 dovoljenj,
kar pomeni, da je verjetno tudi toliko delujočih radijskih postaj. Mnenja smo, da je teh še več, saj deluje
veliko radijskih postaj brez dovoljenja.
Do leta 1999 je bila uporaba frekvenčnega prostora
brezplačna in verjetno je bilo tudi to vzrok za relativno
visoko število izdanih dovoljenj. S plačevanjem
frekvenčnine bo seveda na tem področju prišlo do
sprememb, oziroma do diferenciacije med tistimi, ki
dejansko potrebujejo radijske zveze in ne najdejo
ustrezne rešitve v javnih mobilnih sistemih, in tistimi,
ki svoj problem rešujejo v javnih mobilnih sistemih.
Vsi sistemi oziroma sistemi, za katera so bila izdana
dovoljenja, so konvencionalnega tipa, kar pomeni, da
ima v večini primerov le en uporabnik dovoljenje za
svoje potrebe. Seveda so takšni sistemi neracionalni,
saj je frekvenčni prostor slabo izkoriščen, cena sistema na število postaj je visoka, visoki so obratovalni
stroški itd.
Vse to narekuje nov pristop. Zato je smiselno najti in
združiti skupne interese ter sredstva ter zgraditi sistem, ki bo geografsko uporaben in bo izpolnjeval
zahteve več uporabnikov. V svetu poznamo več sistemov, ki bolj ali manj izpolnjujejo omenjene zahteve,
vendar je pri izbiri potrebno upoštevati več faktorjev
in sicer v prvi vrsti domačo zakonodajo, ceno sistema
in terminalov, ponudbo na trgu in nenazadnje tudi
sposobnost in možnosti domačih zmogljivosti. Sistem
PAN gradimo na osnovi vseh teh presoj in se je izkazal
za optimalnega na UHF področju radijskih zvez v
Sloveniji. Sistem radijskih zvez PAN je snopovni sistem, ki deluje po protokolu MPT 1327/1343. Ta protokol je bil izbran na osnovi analiz potrebnih radijskih
zvez za zasebne uporabnike.
Po Zakonu o telekomunikacijah je določen način pridobivanja dovoljenj za postavljanje radijskih postaj oziroma sistema radijskih zvez. Postopek je zahteven in dolgotrajen. Vzrok za to je vsekakor mednarodna koordinacija frekvenc z vsemi sosednjimi državami. Za sistem PAN je v glavnini ta postopek zaključen, saj so že
pridobljena vsa dovoljenja. Postopek bo potreben še
za nekaj sprememb, katere so nastale med izgradnjo.

PODJETJE RZV
Delniška družba Radijskih zvez varovanja (RZV) je
nastala kot posledica dolgotrajnega postopka pridobivanja dovoljenj za sistem radijskih zvez. Zbornica
RS za zasebno varovanje je kmalu ugotovila, da bo za
potrebe varovanja, torej za člane zbornice, potrebno
organizirano pristopiti k reševanju problema radijskih
zvez.
Tako lahko opazimo prve začetke uresničitve zamisli o
skupnem sistemu radijskih zvez za potrebe varovanja
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v letu 1994. Na tej osnovi je nastal prvi idejni projekt
sistema.
Projekt je bil obravnavan na vseh ravneh strokovnih
služb Uprave RS za telekomunikacije. Analiza vseh
pripomb in predlogov je narekovala izdelavo novega
projekta z novo tehnologijo skupnega sistema, ki bo
deloval v snopovnem načinu dela. Na tej osnovi je bil
izdelan projekt za vso državo, in sicer naj bi bile radijsko pokrite vse urbane sredine in glavni cestni križ. Na
osnovi tega projekta so bila pridobljena dovoljenja za
radijske postaje v letu 1998. Investicija, ki je bila
potrebna za postavitev sistema, je narekovala
ustrezno organiziranost.
V okviru zbornice smo ustanovili delniško družbo, v
katero so bila povabljena vsa podjetja, ki so članice
Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje, a
se jih je z ustanovitvenim deležem odzvalo le petnajst.
Družba je bila ustanovljena in organizirana skladno z
zakonodajo in je pravni subjekt.
Še težje kot pri ustanovitvi podjetja pa je bilo z zbiranjem sredstev za izgradnjo sistema, saj so praktično vlagala le podjetja koncerna Sintal. V letu 1999
se je začela gradnja prve faze in kaj kmalu po prvih
preizkusih smo ugotovili, da bo potrebno sistem
tehnično spremeniti oziroma dograditi na
posameznih področjih, glede na potrebe, ki so se v
letu 1999 bistveno spremenile. V urbanih sredinah je
bilo potrebno upoštevati večjo gostoto prometa še
posebej, ker je istočasnost prometnih konic velika.
Sistem zdaj nudi zelo kakovostne radijske zveze,
poseben je poudarek na skupinskih radijskih zvezah in
zvezah na širših področjih (preko več repetitorjev).

Radijska postaja je del osnovne
opreme varnostnika.

Radijski sistem PAN je
najsodobnejši sistem

STORITVE DRUŽBE RZV

radijskih komunikacij v

Storitve družbe RZV vključujejo ponudbo s področja
radijskih komunikacij. Družba izvaja naslednje
storitve:
Najem sistema:
• za govorne zveze
• za prenos podatkov
• za pozicioniranje vozil.

Sloveniji. Ima velike

Najem radijskih postaj ali GPS in najem sistema:
• za govorne zveze
• za prenos podatkov
• za pozicioniranje vozil.

zmogljivosti, zato je na
voljo vsem, ki ga potrebujejo za govorno in
podatkovno komunikacijo
ali nadzor vozil na celotnem območju Slovenije.

V tem članku smo vam na kratko predstavili sistem
radijskih zvez PAN in razmere v Sloveniji. V prihodnjih
Sintalčkih pa vam bomo podrobno pojasnili namen
sistema, natančno pokrivanje Slovenije, njegovo delovanje. Tako boste lahko tudi sami presodili, ali potrebujete tovrstne komunikacije in ali se vam zdi smiselno, da bi se pridružili sistemu radijskih zvez PAN.
Robert PISTOTNIK, dipl. inž.
namestnik direktorja
Se nadaljuje
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Znanje za razvoj

Varnost naj zagotavljajo profesionalci
Varnost je ena od stvari, ki jih človek v svojem življenju nujno potrebuje. Je tisti nujni pogoj,
ki omogoča delo in razvoj, in bistveno vpliva na družbeno raven subjekta. Zaradi vedno bolj
zapletenih splošnih varnostnih razmer se vse več gospodarskih družb, drugih podjetij in
ustanov srečuje s potrebo po bolj celovitem in strokovnem varovanju svojega premoženja.

varovati informacije in

Gospodarskim in drugim subjektom, ki se zavedajo
pomena varnosti, se zastavlja vprašanje, ali varovanje zaupati lastnim kadrom, ali pa za zagotavljanje
varnosti zadolžiti profesionalno delovno organizacijo.
Poglejmo, kakšne so prednosti in pomanjkljivosti
enega in drugega načina organiziranja varovanja?
Temelji za organiziranje in delovanje zasebne - profesionalne varnostne službe so zakonsko določeni.
Področje ureja Zakon o zasebnem varovanju in o
obveznem organiziranju službe varovanja. V njem so
opredeljena pooblastila varnostnikov, ki so vsebinsko
dokaj podobna pooblastilom policije, vendar jih je
bistveno manj.
Zasebne varnostne službe se lahko organizirajo kot
gospodarske družbe ali kot samostojno podjetništvo,
obvezno pa morajo biti članice Zbornice Republike
Slovenije za zasebno varovanje. Njihovo delo spremlja
in nadzoruje država s pomočjo ustreznih organov,
imajo licenco in strokovno usposobljen kader, za
katerega veljajo zahtevnejši kriteriji za sprejem v
delovno razmerje.
Če pa se podjetje odloči za oblikovanje svoje varnostne službe, jo ponavadi organizira v sklopu svoje
kadrovske splošne službe. Kadre za oddelek varovanja pogosto dobijo iz vrst potencialnih presežnih
delavcev in delovnih invalidov. Taki delavci imajo
največkrat osnovnošolsko izobrazbo ali končano poklicno šolo. Njihova motivacija za delo ni visoka, so
brez izkušenj na področju zagotavljanja varnosti in
velikokrat tudi nestrokovno vodeni. Največja slabost
tako organiziranih sistemov pa je prevelika
domačnost do drugih zaposlenih.

ugotavljati kršitve.

Notranja in zunanja ogroženost podjetja

Sodobno varovanje danes zahteva
znanja, ki jih je mogoče dobiti le z
ustrezno podporo in izobraževanjem.

Notranja organizacija
varovanja mora biti na
dovolj visoki ravni. Poleg
tega, da mora preprečevati kriminalna dejanja,
mora pripravljati tudi
varnostne analize, študije
in ocene ranljivosti ter
ogroženosti podjetja,

Ločimo notranjo in zunanjo ogroženost podjetja.
Notranja ogroženost pomeni rušenje delovne discipline, odtujevanje premoženja podjetja, tatvine med
delavci, alkoholizem in drugo. Notranja organizacija
varovanja mora biti organizirana na dovolj visoki
ravni, saj mora ne le preprečevati kriminalna dejanja,
temveč pripravljati tudi varnostne analize, študije in
ocene ranljivosti ter ogroženosti podjetja, varovati
mora informacije in ugotavljati kršitve.
Zagotavljanje zunanjega varstva je nekoliko lažje in
bolj preprosto, ker se v glavnem omejuje na fizično
varovanje pred ogroženostjo izven same organizacije,
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čeprav je v skrajnih primerih tudi zelo pomembno.
Najhujša oblika zunanje ogroženosti podjetja je
možnost prekinitve proizvodnje zaradi sabotaže ali
drugega namernega poškodovanja vitalnih delov v
proizvodnji. Najbolj pa je podjetje ogroženo zaradi
tatvin oziroma odtujitev predvsem strateške dokumentacije, druge intelektualne lastnine in vrednejših
izdelkov. Za preprečevanje takšnih primerov sodobna
varnostna podjetja uporabljajo najsodobnejša tehnična sredstva.
Organizacija delovnega časa je ena od stalnic zasnove
delovnega procesa, kamor sodijo prihodi na delo, odhodi z dela, dopusti, bolniške in druge odsotnosti. Je
dinamična, vendar pa ne pomeni, da si jo lahko
zaposleni krojijo po svoje. Še posebno sporno je, če si to
dovolijo vodstveni oziroma predpostavljeni delavci, saj se
na ta način anarhija lahko hitro širi navzdol med druge
zaposlene. To velja tudi za prisotnost na delovnem
mestu, za izvajanje delovnih nalog, spoštovanje varstva
pri delu in druge delovne regulative.

Odtujevanje premoženja
Do odtujevanja premoženja podjetja prihaja najpogosteje v sredinah, kjer je pomanjkljiva organizacija notranje kontrole. Tovrstnih kaznivih dejanj je več
ob velikem pretoku ljudi in blaga, to pa se pogosto
dogaja v prvi delovni izmeni. Frekvenca gibanja oseb
in vozil je namreč velika, zato je dosledna kontrola
teže izvedljiva. Do kaznivih dejanj od zunaj, kot so na
primer vlomi, prihaja predvsem v času manj frekventnega dogajanja. Statistično je največ vlomov registriranih v času organiziranih odmorov med delom predvsem v popoldanski in nočni delovni izmeni.
Pogost pojav so tudi tatvine med delavci. Čeprav gre
včasih le za nagajivost in neznatno škodo, lahko to
povzroči ne le negodovanje, ampak tudi motnje v
delovnem procesu. Zaradi tega prihaja do slabih
medsebojnih odnosov, posledica pa je neplodno izkoriščanje delovnega časa.
Posebno obliko odtujevanja premoženja predstavlja
fiktivno prikazovanje prometa blaga. Možnost takega
dogajanja je večja med delavci, ki so odgovorni za
nabavo, prodajo in skladiščenje.
Zaradi domačnosti in lažne solidarnosti se “domači”
varnostniki izogibajo konfliktnim situacijam in ukrepom, s katerimi bi tovrstna kazniva dejanja preprečili.

Znanje za razvoj
Tako praviloma ne sankcionirajo deviantnih pojavov.
Take razmere najbolj izkorišča srednji sloj, nižji vodstveni kader, takoimenovani “mali šefi”, ki nadrejenost
neupravičeno izkoriščajo tudi nad varnostniki.
Za preprečevanje tovrstnih deviantnih pojavov sta
zato potrebna visoka strokovnost in znanje na
področju varovanja. Tega znanja pa je največ v organizacijah, ki se profesionalno ukvarjajo z varovanjem
premoženja. Res je, da je pri “domačem” varovanju
strošek za kadre navidezno nižji, vendar pa je dejanska cena takega pomanjkljivega sistema praviloma
zelo visoka. Na vso srečo pa se vedno več odgovornih
delavcev v podjetjih zaveda, da nimajo toliko denarja,
da bi lahko kupovali poceni.

Varuje naj stroka
Podjetje, ki se bo odločilo za profesionalno različico
varovanja, si bo zagotovilo sistematičen pristop že
takoj na začetku, saj mu bodo strokovnjaki s področja
varovanja premoženja najprej izdelali celovit načrt
varovanja, ponudili jim bodo izobražene, strokovno
usposobljene, uniformirane varnostnike in sodobna
tehnična sredstva.
Načrt varovanja vsebuje:
• območje varovanja
• vrste nalog na področju varovanja premoženja in
postopke za njihovo izvajanje
• tehnično varovanje
• organizacijo službe varovanja
• obveščanje
• pravice in dolžnosti varnostnika.
Najpomembnejši del načrta varovanja je določitev
nalog na področju varovanja premoženja in postopkov za njihovo izvajanje. Zaradi različno razporejenega delovnega časa, ki ga narekuje delovni proces,
morebitnega nadurnega dela, je treba določiti upravičence in čas, ko se smejo nahajati na varovanem
območju ter zagotoviti nadzor njihovega gibanja.
Treba je uvesti varnostno-tehnični sistem evidentiranja prihodov in odhodov z dela s pomočjo magnetnih
kartic in registracijskega terminala.
Nadzor je lahko precej olajšan, če si podjetje zagotovi
eno vhodno mesto za prihode na delo, optimalno
lokacijo recepcije in registracijskega terminala. Tako
lahko varnostnik že pred vstopom delavca, ki ni psihofizično sposoben opravljati dela, prepreči
morebitne kasnejše zaplete, kot so poškodbe, slaba
kakovost dela, vznemirjanje okolice itd.

Dosleden nadzor gibanja
Vhodni in izhodni promet vseh vrst vozil je treba selekcionirati tako, da se določita lokacija in kontrola poteka prometa za posamezne vrste vozil (osebna, tovorna, železniška) ter določi režim parkiranja v podjetju
za poslovne stranke in izven njega za zaposlene. Prav
tako je treba zagotoviti nadzor nad pretokom blaga,
kontrolo dokumentacije za njegov vnos in iznos, pregled vozil, oseb in njihove prtljage. K temu spada tudi
seznam upravičencev do stalnih dovolilnic za neome-

jeno gibanje v varovanem objektu. Za vse
pomembnejše objekte v podjetju je treba
zagotoviti rezervne ključe in določiti
mesto, kjer jih bodo shranjevali.
Načrt varovanja vsebuje tudi naloge in
postopke ob požaru ali tehničnih nesrečah.
Načrt vsebuje predvsem del nalog, ki izhajajo iz Zakona o varstvu pred požarom, ki
narekuje, da mora lastnik ali uporabnik
objekta izdelati požarni red, usposabljati
zaposlene za varstvo pred požarom,
vzdrževati opremo in naprave, itd.
Požarno varovanje je fizično in tehnično
varovanje premoženja in je nadgradnja običajnega protivlomnega varovanja premoženja. Naloga službe
varovanja je, da o neobičajnih dogodkih v zvezi z
varovanjem obvešča poleg gasilcev, reševalcev, policije, vzdrževalcev tudi odgovorne delavce podjetja.
Učinkovitega varovanja podjetja si ne moremo zamisliti brez podpore s sodobnimi tehničnimi sredstvi. Gre
za protivlomne in protipožarne sisteme ter naprave
za video nadzor. Zaradi tehnične podpore lahko
bistveno zmanjšamo število varnostnikov in s tem
stroške varovanja.
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Varnostniki morajo biti izobraženi,
strokovno podkovani in za večino
nalog tudi uniformirani.

Izobraževalne ustanove in zavarovalnice
Potrebe našega časa narekujejo tudi vsebino in oblike
varovanja, ki jih v preteklosti nismo poznali. Gre za
ogroženost izobraževalnih ustanov, kjer se deviantnost
pojavlja že med osnovnošolci. Najhujša oblika teh
pojavov, kot so posamični ali celo množični uboji, nas je
na srečo obšla. Da pa se ne bi bilo treba soočati s tragedijami, je treba delovati organizirano in preventivno.
Mamila, izsiljevanja, pretepi in drugačne oblike nasilja, ki jih v teh okoljih pogosto zaznavamo, lahko
privedejo tudi do najhujših oblik kriminala. Take
pojave šole skušajo reševati same, v najboljšem
primeru ob pomoči staršev. Ker je zelo pomemben
segment kakovosti izobraževanja tudi varnost, je
treba k reševanju te problematike nujno pritegniti
ustrezne profesionalne ustanove in organizacije.
Tudi redarsko službo lahko po zakonu o javnih shodih
in javnih prireditvah opravljajo le redarji, ki podobno
kot varnostniki izpolnjujejo predpisane pogoje in
imajo za opravljanje te službe ustrezno licenco.
Glede na to, da so zavarovalnice zelo pomembni
gospodarski subjekti, so prav tako lahko cilj napadalcev. Po eni strani gre za vprašanje, koliko so
zavarovalnice pripravljene storiti za lastno varnost,
po drugi pa za povezovanje zavarovalnic z zasebnovarnostnimi organizacijami zaradi tveganja pri
različnih zavarovalnih poslih (zavarovalniške golufije,
lažni odškodninski zahtevki, itd. )
Vse to nas vnovič pripelje do ugotovitve, da je bolje
vložiti nekaj več denarja v posodabljanje in strokovnost
varnostne službe, saj je končni strošek še vedno nižji, kot
ga prej ali slej zahteva površna in preveč domača organizacija tega pomembnega, skorajda neizogibnega
segmenta delovanja podjetij, ustanov in drugih okolij.
Branko TAJNŠEK,
namestnik direktorice
Sintal Celje

Podjetju, ki se bo odločilo
za profesionalno varnostno
službo, bo zagotovljen
sistematičen pristop in
nadzor del in nalog
varnostnikov, ki varujejo
osebe in imetje. Hkrati pa
bodo lahko zaznali in
preprečili škodljiva
dejanja, na katera
pogosto pomislijo
prepozno.
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Znanje za razvoj

Kako ravnati v primeru ropa
Ropi in roparske tatvine so v javnosti vedno v središču pozornosti. Število teh kaznivih dejanj
in kaznivih dejanj, pri katerih storilci uporabijo fizično silo, strelno orožje ali orodje, tudi pri
nas sledi evropskim in balkanskim trendom. Njihovo število je iz leta v leto večje, stopnjuje
pa se tudi uporaba sile.

Dimne denarne pasti so najbolj učinkovit
elektronski sistem za zmanjševanje števila
ropov in njihovih posledic.

Število ropov finančnih
institucij v Sloveniji
narašča. Poleg boljše
tehnične opreme je zelo
pomembno tudi ravnanje
zaposlenih, pa tudi
strank v primeru ropa.
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V zadnjih dveh letih je vse več napadov na denarne
zavode, predvsem na odročne enote bank, pošte in
trgovske centre. Po obdobju ropov na menjalnice so se
denarni zavodi zelo posodobili na področju mehanskega
in tehničnega varovanja, skoraj ni bančne enote brez
videonadzornega sistema, sistema tehničnega varovanja v primeru ropa in raznih pasti v trezorju ali na
bančnem pultu. Vendar vsi ti ukrepi organiziranih in
strokovno dobro podkovanih skupin roparjev ne
odvrnejo od namer, da izvedejo oborožen rop. Pri iskanju ustreznih rešitev si strokovnjaki prizadevajo
prepričati bančni menedžment o uporabi najsodobnejših dosežkov na področju tehničnega varovanja, skoraj nikoli pa ne slišimo nasvetov, kako naj se zaposleni
v banki vedejo, ko pride do ropa.
Na enem od strokovnih posvetov je bilo na kratko
rečeno, naj zaposleni in stranke v primeru ropa ne ravnajo pretirano pogumno in nepremišljeno, ker je
človeško življenje vredno več kot gotovina, ki jim je
zaupana. Navkljub takemu kratkemu in jedrnatemu
napotku, pa je zelo težko ljudi prepričati ali naučiti,
kako v primeru agresije, ki spremlja rop, dejansko ravnati. S sodelovanjem strokovnjakov, ki poznajo stresne
situacije zaposlenih v denarnih zavodih, bi lahko na
strokoven način predstavili, kako dejansko ravnati v
primeru oboroženega ropa.
Razmišljanje, kako se vesti v primeru ropa oziroma
kako ravnati, da bi onemogočili rop, ne da bi bilo pri
tem ogroženo življenje zaposlenih in strank, sem strnil
v dveh poglavjih:

1. KAKO RAVNATI PRI ROPU V
DENARNIH ZAVODIH?
1.1. Kako si uslužbenec lahko ustvari priložnost, da
sproži alarm, da na dogajanje opozori sodelavce v
drugih prostorih ali mimoidoče zunaj zgradbe?
Analiza neuspelih ropov v denarnih zavodih je pokazala, da so zaposleni kljub agresivnosti roparjev uspeli
sprožiti alarm in opozoriti na rop okolico. Najpogostejši
načini sprožitve alarmov in opozorila okolice so:
• z glasnim krikom, ki naj ponazarja strah in grozo
• s padcem s sedeža ter simulacijo nezavesti, slučajnega napada ipd. Pri tem si ogroženi ustvari
možnost sprožitve alarmne sirene, kar naj bi bil
glavni namen.
• s prevrnitvijo stola, padcem predala, v katerem je
denar, ki se raztrese po tleh ...

• z razbitjem stekla na oknu, ki gleda na ulico
• z ustrezno nazorno kretnjo in opozorilom, da je med
strankami policist, ...
1.2. Kaj storiti, da si storilec ne bi prisvojil večje vsote
denarja in da bi se čim dlje zadržal na kraju ropa?
• roparji v neki banki v Veliki Britaniji so nasedli
domiselnemu triku in odnesli vrečo v svežnju pakiranega denarja, v katerih sta bila prava le vrhnji in
spodnji bankovec
• pri izročanju plena simulirati nerodnost, pri čemer
se denar raztrese po tleh ipd.
• za čim daljše zadrževanje storilcev oboroženega
ropa v denarnem zavodu so po večini poskrbeli
proizvajalci blaga, bančnih pultov in trezorskih vrat.
Vgrajene so kombinacije ključev in elektronskih tipkovnic, ki v medsebojni kombinaciji otežijo odpiranje, lahko sprožijo alarm itd. Seveda pa je vsa ta
oprema uporabna, če so zaposleni z njo dobro seznanjeni in redno vadijo uporabo te opreme.
• V denarnih zavodih, kjer je v ospredje postavljeno življenje zaposlenih in strank, vedno pogosteje uporabljajo sistem uničenja ali obarvanja odvzetega denarja.
Gre za vrhunsko varnostno tehnologijo, ki pa tudi od
zaposlenih zahteva specializirano usposabljanje in
zelo dobro poznavanje delovanja teh sistemov.
1.3. Kako opazovati roparja, da olajšamo poznejšo
prepoznavo:
Posebno poglavje ravnanja ob ropih je opazovanje
roparjev, njihovega obnašanja, govorice, itd. Te zaznave
so zelo pomembne za preiskovalce, ki zbirajo podatke o
roparjih. Na osnovi opazovanja so se delavci že odločili
preprečiti rop.
Med opazovanje roparja pri dejanju ropa štejejo:
• obvarovati pred spremembami površine, ki se jih je
storilec dotaknil z neorokovičeno roko
• da se storilec dotakne česa, mu je treba podtakniti
predmet z gladko površino (npr. škatlico z denarjem, odpiranje predala, blagajne ipd.)
• njegovo višino primerjati s svojo ali višino koga
drugega
• skušati si zapomniti posebnosti njegovega izgleda npr. zelo široka ramena, škiljenje, plešavost,
brazgotine na obrazu ali na drugih vidnih delih
telesa, tetovažo na rokah ali prsih, obliko
obraza

Znanje za razvoj
2. ROPI VOZIL ZA PREVOZ DENARJA
Napadi na vozila za prevoz denarja oziroma varnostnike ob prevzemu in oddaji denarja so dejanja, ki so
dobro načrtovana. Roparji se zavedajo, da so spremljevalci pri prevozu denarja dobro izšolani in
oboroženi, zato ne izbirajo sredstev za rop.
2.1. PREVENTIVNI UKREPI PRI PREVOZU DENARJA
• temelj varnega prevoza je strokovno pripravljen
načrt prevoza denarja, s katerim morata biti dobro
seznanjena naročnik in izvajalec prevoza
• če je le mogoče, se izogibajte nočnih voženj in
neobljudenih krajev, cest ali ulic, ne uporabljajte
vselej istih smeri vožnje in istega časa /dan, ura/
• zaznati je treba, če opazite, da vas je nekdo večkrat
zasledoval ali ste se srečali z istim vozilom, v
katerem so nepoznani ljudje
• po možnosti menjati znamko vozila, ki mora biti
med vožnjo zaklenjeno (vrata, prtljažnik, okna)
• vozilo za prevoz denarja mora ves čas pod nazdorom dežurnega centra (radijska zveza, mobilni
telefon, GPS)
• izogniti se je treba nenavadnim zlasti na novo
nastalim cestnim oviram. V nobenem primeru se
ne sme ustavljati vozila ob navideznih nesrečah
(npr. vinjen kolesar ali pešec zlasti, če se to pripeti
na samotnem kraju)
• že vnaprej se je treba seznaniti s tistimi kraji, kjer bi
lahko prišlo do napada in naprej pripraviti načrt
varovanja
• pošiljatelj naj večkrat menja kraj oddaje pošiljke, če
pa to ni mogoče, naj vsaj pol ure prej opazuje ta kraj
in odkrije nenavadne okoliščine. V sumljivih primerih
je treba odposlati avto brez pošiljke ali o tem obvestiti policijo. Če vozilo napadejo med vožnjo, naj voznik
vozilo ustavi in dovoli, da ga napadalci pregledajo.
• ob prevzemanju pošiljke naj bo voznik zunaj vozila in
nekoliko oddaljen, da lahko opazuje okolico in pokliče
policijo. Ključe od avtomobila naj ima pri sebi.
• zelo verjetna je možnost, da bo ropar počakal do
konca prevzema pošiljke in napadel šoferja, ko bo
vstopal v vozilo s ključi v rokah. Če je le mogoče,
naj šofer vrže ključe vozila pod vozilo ali v bližnje
grmovje, oziroma na kraj, kjer ga ni lahko najti.
Če mu to ne uspe, mora upoštevati ukaze
napadalcev in razmisliti o možnosti, da se reši s
povzročitvijo prometne nesreče z gmotno škodo,
ali pa naj vozi tako, da bo vzbudil pozornost
prometne policije.
• prejemnik mora opazovati ožji kraj, na katerem bo prevzel pošiljko. Upoštevati mora možnost, da se napadalci skrivajo v sami zgradbi (npr. v višjem nadstropju ali
sosednji stavbi ali kje drugje v bližini stavbe). Če opazi
kaj sumljivega ali nenavadnega, naj o tem obvesti
/mobilnega/ voznika, ki je na poti in mu da ustrezne
napotke. Svoja opazovanja naj sporoči tudi policiji.
• nočni čas, nenaseljeni kraji, večkratno ustavljanje na
poti in prevzemanje novih pošiljk, slabe vozne razmere
(megla, nevihta, ...), dnevi izplačil osebnih dohodkov,
izplačila pokojnin ipd. so okoliščine, ki jih gre upoštevati
pri sprejemanju preventivnih in varnostnih ukrepov
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• zaželeno in bolj varno je, da sta za prenos denarja
zadolženi dve osebi. V takem primeru je priporočljivo, da gresta v manjši medsebojni razdalji
/ob dobri varnosti/ v temi skupaj.
• menjati vrsto in obliko sredstva za prenos denarja
1.2. OSEBNOST ROPARJEV PRI PREVOZU IN
PRENOSU DENARJA
Roparje na prevoz in prenos denarja delimo na tri
temeljne skupine in sicer:
• mladoletniki,
• narkomani
• organizirani povratniki.
1.2.1. OSEBNOST MLADOLETNIH ROPARJEV
• mlajša oseba - začetnik kaže znake nervoze in strahu;
pri dejanju ni dosleden in se zadovolji tudi z manjšim
zneskom denarja ne oziraje se na možnosti, ki so mu
na razpolago
• za mladoletnike - začetnike je značilna tudi prekoračitev meja nasilja pri ustrahovanju žrtve, pretirana moč udarcev, uporaba strelnega in hladnega
orožja, ... Zaradi nepremišljenosti in strahu, da ga
žrtev morda prepozna, so zelo nevarni.
• zaradi neizkušenosti jih je mogoče pregnati z vzkliki,
opozorili na policijo ali alarmno napravo

Dim, ki se sprosti pri sistemu dimnih
denarnih pasti, ukradeni denar uniči.

1.2.2. OSEBNOST ROPARJEV, ODVISNIH OD
MAMIL IN ALKOHOLA
• njihov nastop je brez izkušenj, omahljiv in dojemljiv
za pregovarjanje, da odstopi od dejanja
• uporablja različna, največkrat nenevarna sredstva
za izsiljevanje (npr. otroške pištole, ...). V načrtu
nima namena napadene osebe raniti ali celo
umoriti.
1.2.3. OSEBNOST ROPARJEV POVRATNIKOV
• skoraj vedno uporabljajo in ponavljajo način nastopa, ki se je obnesel v preteklih dejanjih
• njihov nastop je zastrašujoč in tako prepričljiv, da je
večina žrtev popolnoma prepričana v njegove
grožnje.
• uboji in poškodbe so manj pogosti kot pri delikventih,
ki so povratniki, kot na primer vlomilci, tatovi ipd.

Če med ropom primerno ravnamo, lahko
zmanjšamo ogroženost
strank in zaposlenih,
zmanjšamo plen ter

ZAKLJUČEK

povečamo število sledi,

Ob vsem navedenem se zastavlja vprašanje, kakšna
navodila dati zaposlenim za primer ropa. Osnovno pravilo
je, da je najbolj pomembno življenje zaposlenih v denarnih
zavodih, prevoznikov denarja in drugih občanov. Drugi
ukrepi pa so predmet permanentnega usposabljanja. V
praksi so najboljša usposabljanja v okviru načrta varovanja. Vsebina in način usposabljanja sta v večini odvisna od
izvajalcev usposabljanja, njihove strokovnosti, predvsem pa
od poznavanja problematike ropov. Simulacija možnih
ukrepov v primeru ropa z upoštevanjem najbolj črnega scenarija se je pokazala kot edina učinkovita metoda, s katero
je bil pri zaposlenih dosežen zaželen učinek.

ki bodo v pomoč pri
razkritju roparjev.

Jože PREDANIČ, inž.
projektni vodja
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Protipožarna preventiva

Protipožarna zaščita v domačem okolju (8)
Vsako leto na svetu v požarih v domačem okolju, umre v povprečju pet tisoč ljudi, lažje ali
huje pa se jih rani več kot 21 tisoč. Gmotna škoda pa po ameriških raziskavah presega 3,4
milijona dolarjev. Posredujemo vam nekaj napotkov, s katerimi lahko preprečite požar v
domačem okolju.

Detekcija dima

Vsako domovanje naj ima vsaj en
gasilni aparat.

Požar uniči vse, torej
moramo preventivno
ravnati tudi doma.
Previdnost je mati
modrosti, zato naj velja
BODI PRIPRAVLJEN.

Največkrat je dim, ki se razvije pri požaru, glavni vzrok
smrti, saj onemogoča evakuacijo iz objektov, obenem pa
povzroča hude zastrupitve z ogljikovim monoksidom (CO).
Zato upoštevajte naslednja navodila:
• namestite dimne detektorje v vseh nadstropjih, tudi
v prostorih, kjer se pogosteje zadržujete ali spite
• preverjajte dimne detektorje vsaj enkrat mesečno v
skladu z navodili proizvajalca
• čim večkrat obrišite prah z detektorjev in redno menjajte baterije (vsaj enkrat letno ali prej, če je to potrebno)
• če imate detektorje priključene neposredno na električno omrežje, se prepričajte, da signalna lučka
ves čas periodično utripa
• na voljo so tudi nekatere cenejše izvedbe detektorjev za slušno prizadete.

Gasilniki so vaša najboljša rešitev za
zadušitev začetnega požara.
• Gasilniki naj bodo nameščeni v kuhinjah, garažah
in delavnicah.
• Priporočamo vam nabavo gasilnikov za gašenje
vseh vrst požarov tipa ABC.
• Naučite se ravnanja z gasilnikom, še preden vas v
to prisilijo okoliščine.
• Zapomnite si, da z gasilnimi aparati gasimo le
majhne in začetne požare. Če ste priča velikemu
požaru, takoj zapustite objekt oziroma mesto
požara in o tem nemudoma obvestite gasilce na
telefonsko številko 112 ali policijo na številko 113.
Pomembno je predvideti, zato si vnaprej izdelajte
načrt umika. Previdnost je mati modrosti, zato naj
velja "BODI PRIPRAVLJEN".
• Pripravite si tlorisni načrt doma in predvidite, če je
to le mogoče, vsaj dva možna izhoda iz vsakega
prostora.
• Zapirajte vrata prostora, v katerem spite. V primeru
požara zaprta vrata zadržijo strupene pline in dim.
Če opazite, da so vrata na otip vroča in se izpod njih
kadi, jih ne odpirajte, temveč kar se da hitro zapustite
prostor skozi druga vrata ali okno, če je to mogoče.
• Zelo so uporabne zunanje montažne požarne stopnice ali lestve, ki jih za ugodno ceno dobavijo prodajalci gasilske opreme.
• Določite zbirno mesto pred hišo ali zgradbo, kjer
živite, ki naj bo dovolj oddaljeno od stavbe.
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• Odmaknite se od mesta požara. Pokličite gasilce na
telefonsko številko 112 ali policijo na 113. Preprečite
vstop v gorečo stavbo do prihoda gasilcev.
• S hodnikov in stopnišč odstranite vse morebitne
ovire in gorljive snovi.

Kamini
Zapomnite si, da s kaminom namerno prinašate
ogenj v svoj dom, zato z njim delajte spoštljivo.
• Vedno uporabljajte zaščitni pokrov kamina, da preprečite odletavanje isker v prostor.
• V bližini kamina ne odlagajte časopisov, sredstev za
prižiganje ognja in vžigalic. Tla pred kaminom naj
ne bodo lesena (parket) ali prekrita s preprogami.
• Kadar prižigate plinski kamin, vedno najprej prižgite vžigalico in šele nato odprite plinski ventil.

Druga grelna telesa
Ob nepravilni uporabi so grelna telesa v prostoru
najbolj nevarna oprema vašega stanovanja. Zato z
njimi delajte previdno!
• Pravilno namestite ter redno in pravilno vzdržujte
termoakumulacijske peči in drugo grelno opremo.
Pred začetkom kurilne sezone naj inštalacijo in
naprave pregleda strokovnjak.
• V bližini termoakumulacijskih peči, radiatorjev in
drugih grelnih teles ne odlagajte časopisov in
drugih vnetljivih snovi.
• Kadar vas ni doma, izklopite vse električne ali plinske radiatorje.
• Termoakumulacijske peči naj bodo odmaknjene od
lesenih stenskih oblog, zaves, pohištva in drugih
vnetljivih materialov najmanj en meter.
• Pri električnih radiatorjih ne uporabljajte daljših električnih podaljškov. Tok, ki ga taka naprava potrebuje,
lahko stali izolacijo podaljška in povzroči požar.
• Kadar prižigate plinsko grelno peč, vedno najprej
prižgite vžigalico in šele nato odprite plinski ventil.
• Nikakor ne uporabljajte plinskih štedilnikov za
ogrevanje prostorov.

Sušilni stroji za perilo
V določenih okoliščinah lahko v stroju pride do
povečanega kopičenja toplote.
• Vedno izključite stroj, preden odidete zdoma.
• Odzračevanje stroja mora biti speljano skozi ustre-

Protipožarna preventiva
zen dimnik na prosto, nikakor pa ne na podstrešje
ali v steno.
• Redno čistite zračne filtre stroja.
• V sušilnem stroju ne sušite sintetičnih materialov,
plastike, gume ali pene, ker ti materiali dobro
zadržujejo toploto in se lahko vnamejo.

Nevarnosti električnega toka
Elektrika je tihi služabnik, kaj hitro pa se lahko prelevi
v tihega morilca.
• Izogibajte se uporabi električnih podaljškov. Če ga
že morate uporabiti, naj bo ta brezhiben in ne
izrabljen. Podaljškov ne prekrivajte s preprogami.
Ne ovijajte jih okoli žebljev ali kljuk.
• Pazite, da ne preobremenite električne vtičnice. Izogibajte se uporabi električnih razdelilnikov in istočasnemu priklopu večjega števila porabnikov na
eno vtičnico.
• Ne uporabljaje premočnih žarnic za svetilke. Pred
namestitvijo se prepričajte o dovoljeni moči (W)
žarnice, ki jo še lahko namestite v svetilko.
• Redno preverjajte stanje električnih vtičnic, električnih kablov in vtičev. Ko pride do iskrenja, je
lahko že prepozno.
• Če vam večkrat zaporedno pregori varovalka, morate takoj razbremeniti električno linijo tako, da z
nje odklopite nekaj naprav.
• Bodite pozorni na oznake (CE), s katerimi morajo biti
opremljene vse električne naprave in zagotavljajo
ustreznost predpisanim varnostnim standardom.
• Predvsem v starejših objektih je potrebna še posebna pozornost. Stara električna napeljava največkrat ni kos sodobnim električnim napravam, ki jih
priključimo na omrežje. Preobremenjenost napeljave je pogosto vzrok za požar. Bodite pozorni na
neenakomerno utripajoče ali pojemajoče svetenje
kontrolnih lučk na napravah, na nenadno krčenje
slike na TV sprejemniku, na pogosto pregorevanje
varovalk. Če opazite karkoli podobnega, pokličite
strokovno pomoč - električarja.

Kuhinja
Neprevidnost pri kuhanju je eden glavnih vzrokov za
nastanek požara. Med kuhanjem imejte vse naprave,
ki jih uporabljate, ves čas pod nadzorom.
• V kuhinji je gasilni aparat vedno dobro imeti pri
roki. Nameščen naj bo najmanj 3 m od štedilnika
ali pri vhodu v kuhinjo.
• Nikoli ne skušajte pogasiti gorečega olja z vodo.
Izključite plin in pokrijte gorečo površino s pokrovko
ali zaprite pokrov štedilnika oziroma pečice.
• Ne odlagajte stvari na plošče štedilnika, ker se
lahko vnamejo.
• Male električne gospodinjske aparate redno čistite
in jih izklapljajte iz električnega omrežja, kadar jih
ne uporabljate.
• Ne preobremenjujte električnih vtičnic z istočasnim
vklopom večjega števila naprav, obenem pa
izločite vse naprave s prežganimi ali dotrajanimi
električnimi priključki.
• Pri kuhanju bodite oblečeni v ozko oprijeta oblačila.
Zakaj? Električna plošča štedilnika doseže temperaturo do 800° Celzija. Plamen na plinskem štedilniku doseže temperaturo čez 1000° Celzija. Lonci
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in ponve, ki jih uporabljate pri kuhi, pa se segrejejo
do 400° Celzija. Pri takih temperaturah bi se vaši
kopalni plašči, predpasniki ali viseči rokavi brez
težav vneli.
• Nad štedilnik ne nameščajte okenskih zaves.
• Redno čistite odsesovalne naprave (nape), menjajte
zračne filtre in takoj, ko se štedilnik ohladi, z njega
obrišite razlito maščobo.
• Mikrovalovno pečico vklopite le, ko je v njej hrana,
ki jo pripravljate.

Otroci
Četrtina smrtnih žrtev požara so otroci, ki sami
zanetijo požar.
• Vžigalice in vžigalnike hranite izven dosega otrok.
• Nikoli ne puščajte otrok samih v prostoru, kjer imate priključeno električno ali plinsko peč.
• Otrokom ogenj že po naravi vzbuja občutek radovednosti, zato jih imejte ves čas na očeh. Če pri
otroku opazite nenehno ponavljajoče zanimanje
za igro z ognjem, ki že meji na obsesijo, takoj
poiščite strokovno pomoč.
• Če živite z mlajšimi otroci ali ti pri vas le prenočujejo, poskrbite, da bodo dobro poznali pot umika iz
zgradbe in da bodo tudi oni vključeni v vaš
evakuacijski načrt - "POMEMBNO JE PREDVIDETI".

Cigaretni ogorki ne sodijo v koš.

Gasilska brigada

Plin, bencin in druge vnetljive tekočine

Ljubljana je lani posre-

• Jeklenke, napolnjene s plinom butan-propan, ni dovoljeno skladiščiti v kleteh, saj je omenjena
mešanica plina težja od zraka in bi se v primeru
iztekanja zadrževal v najnižjem delu objekta, kjer je
zračenje oteženo. Tako lahko v prostoru zelo hitro
pride do eksplozijsko nevarne koncentracije.
• Vnetljive tekočine smemo shranjevati le v ustreznih atestiranih posodah, ki ne smejo biti v stanovanjih, hišah,
garažah, kleteh, temveč v posebej ločenih lopah.
• Gorivo pretakajte ali točite v kosilnice, motorne
žage in podobno samo zunaj in ne v prostoru, kjer
gorivo hranite.
• Stroje in naprave na bencinski pogon zaganjajte
vsaj 3 metre od mesta polnjenja.
• Ne točite bencina v razgreto napravo, temveč
počakajte, da se ta najprej ohladi.
• Za čiščenje tal ali opreme ne uporabljajte bencina
in drugih vnetljivih tekočin.

dovala v 557 požarih, od

Kajenje

tega so bili 203 požari v
objektih. V stanovanjskih
hišah je zagorelo 34-krat,
v blokih in stolpnicah 94krat. V prvem polletju
letos so gasilci posredovali 368-krat, od tega
je bilo 31 požarov v
hišah, v blokih in stolpnicah pa 42.

Če že verjamete, da ste imuni na bolezni, kot so
pljučni rak, bolezni srca in ožilja ter druge bolezni,
potem vsaj poskrbite, da nekega dne vzrok vaše smrti
ne bo malomarno odvržena cigareta.
• Nikoli ne kadite v postelji.
• Ne kadite, kadar pijete ali kadar ste zelo utrujeni.
• Uporabljajte globoke kovinske pepelnike s pokrovi
in jih redno praznite.
• Nikoli ne mecite cigaretnih ogorkov v koše, ne da bi
jih pred tem pogasili v vodi.
Matjaž ČERNE, inž.
protipožarni projektant
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Protipožarna preventiva

Protieksplozijska zaščita električnih naprav (2)
Temeljni namen protieksplozijske zaščite je, kot pove že ime, da preprečuje eksplozije. Zato
je potrebno poznati osnove, kaj je eksplozija in na kakšen način do nje sploh pride. V tej
številki predstavljamo fizikalne osnove protieksplozijske zaščite ter razvrščanje vnetljivih
plinov in par v temperaturne razrede.

1.3. FIZIKALNE OSNOVE
PROTIEKSPLOZIJSKE ZAŠČITE
Gorljivi mediji so:
• plini (metan, butan, zemeljski plin, vodik, acetilen, ...)
• pare in hlapi vnetljivih tekočin (bencin, nafta, aceton, ...)
• prah (premog, fosfor, magnezij, aluminij, ...)
Kadar so pomešani z zrakom, tvorijo vnetljivo zmes. Od
razmerja med gorljivim medijem in zrakom (kisikom) je
odvisno, ali bo izgorevanje počasno v obliki plamena oz.
požara ali pa bo izgorevanje hitro, torej v obliki eksplozije.

vanja - izgorevanje je torej popolno. Takšno vnetljivo
zmes imenujemo "stehiometrična zmes".
Če je volumensko razmerje med gorljivim medijem in
kisikom takšno, da vnetljiva zmes ne porabi vsega kisika, takšno zmes imenujemo "siromašna zmes". Na
drugi strani pa je "bogata zmes" tista, pri kateri zaradi
pomanjkanja kisika ne pride do popolnega izgorevanja.

EKSPLOZIJA

siromašna zmes
0

Eksplozija je proces
hitrega izgorevanja po
začetnem vžigu vnetljive
zmesi. Nastane z

1.3.1. VNETLJIVE ZMESI
Zmesi medijev, ki ob prisotnosti zraka gorijo, imenujemo "vnetljive zmesi". Ločimo tri različne procese:
• gorenje,
• eksplozija in
• detonacija.

Prroces gorenja

zmesi s kisikom. Da bi

1. gorenje
2. eksplozija
3. detonacija

jo lahko preprečili,
moramo poznati njene
pogoje za izvor.

Hitrost širjenja
plamena (m/s)

Tlak
(bar)

do 2
od 0.5 do 30
od 100 do 4000

približno 1
od 4 do 10
od 10 do 60

Tabela 1: Proces gorenja v odvisnosti od hitrosti
širjenja plamena in tlaka

Zgornja tabela prikazuje, kako hitro se širi plamen pri
različnih procesih gorenja in pripadajoči tlak.
1.3.2. EKSPLOZIJA
Eksplozija je proces hitrega izgorevanja po začetnem
vžigu vnetljive zmesi. Eksplozija nastane z verižnim
procesom spajanja molekul vnetljive zmesi s kisikom.
1.3.3. EKSPLOZIVNA ZMES
Eksplozivna zmes je tista zmes gorljivega medija in
kisika (zraka), pri kateri se plamen hitro širi (0.5 do 30
m/s) in tako nastane eksplozija.
Kako se bo razvijal proces eksplozije po začetnem
vžigu, je odvisno od sestave eksplozivne zmesi. Če sta
gorljivi medij in kisik v ravnotežju, je eksplozija najbolj
intenzivna. V tem primeru ni nobenih ostankov izgore-
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eksplozivna zmes
S

bogata zmes

ZME

100 (% vol.)

Slika 1: Ponazoritev mej ekplozivnosti in vrst zmesi
Na sliki 1 pomenijo kratice:

SME - spodnja meja eksplozivnosti
ZME - zgornja meja eksplozivnosti
S - stehiometrična zmes

verižnim procesom spajanja molekul vnetljive

SME

POŽAR - GORENJE

Spodnja meja eksplozivnosti (SME) je najmanjši
odstotek gorljivega medija pomešanega z zrakom, pri
katerem je zmes že eksplozivna.
Zgornja meja eksplozivnosti (ZME) je največji odstotek
gorljivega medija pomešanega z zrakom, pri katerem
je zmes še eksplozivna.
1.3.4. POGOJI ZA NASTANEK EKSPLOZIJE
Za nastanek eksplozije v določenem okolju morajo biti
izpolnjeni naslednji trije pogoji:
• prisoten mora biti gorljivi medij (plin, para ali hlapi, prah),
• prisoten mora biti kisik (zrak ali kak drug oksidant),
• na razpolago mora biti energija v obliki iskre (energija
iskra) ali temperature, ki eksplozivno zmes lahko vžge.
Plin, para ali
hlapi, prah

Eksplozivna
zmes

kisik

EKSPLOZIJA
Vzrok vžiga
Iskra (>Emin)
temperatura (>tmin)

Slika 2 prikazuje blok shemo eksplozije.

Protipožarna preventiva
1.3.5. PREPREČEVANJE NASTANKA EKSPLOZIJE
Eksplozijo lahko preprečimo, če izločimo enega od
potrebnih pogojev za nastanek eksplozije. Obstajata dva
osnovna načina, kako preprečimo nastanek eksplozije:
• Poskrbeti moramo, da je koncentracija vnetljive zmesi manjša od spodnje meje eksplozivnosti. V tem
primeru ni nevarnosti eksplozije, čeprav obstaja
vzrok vžiga (iskra - E ali temperatura - t).
• Če je koncentracija vnetljive zmesi med SME in
ZME, lahko preprečimo eksplozijo le, če ni zadostne
energije iskre (E < Emin) ali temperature (t < tmin).

1.4. RAZVRŠČANJE VNETLJIVIH PLINOV
IN PAR V TEMPERATURNE RAZREDE
IN SKUPINE PLINOV
1.4.1. TEMPERATURNI RAZREDI
Eksplozijsko varnih električnih naprav (”ex - naprave“) ne
izdelujemo za vsak medij posebej. Seveda protieksplozijska
zaščita tudi ne more biti za vse gorljive medije enaka, saj se
po svojih osnovnih značilnostih močno razlikujejo. Osnovni
namen razvrščanja gorljivih medijev je, da zagotavljajo
ekonomično in predvsem varno gradnjo in uporabo električnih naprav v eksplozijsko ogroženih prostorih, hkrati pa
tudi poenostavlja tehniške predpise in standarde.
Kriteriji razvrščanja so naslednji:
1. Temperatura, ki jo mora vnetljivi medij doseči, da se
vžge (tmin - temperatura vžiga).
2. Energija električne iskre, ki je potrebna, da se eksplozivna zmes vžge (Emin)
3. Širina zaščitne reže, pri kateri še ne pride do prebojnega vžiga
Po kriteriju temperature vžiga razvrščamo gorljive
medije v temperaturne razrede po standardu JUS
N.S8.003, IEC. Ker je "dogovorjena" temperatura okolice 40° C, se lahko vsi električni aparati in naprave v
normalnih obratovalnih pogojih segrevajo za dovoljeni segretek, ki je razviden iz tabele.
1.4.2. SKUPINE GORLJIVIH PLINOV IN PAR
VNETLJIVIH TEKOČIN
Gorljive pline in pare lahko razvrstimo v skupine po
dveh kriterijih:
• prebojni vžig,
• potrebna energija električne iskre (min.vžigni tok)
Eksplozija, ki nastane v zaprtem okrovu električnega
aparata, se lahko pod določenimi pogoji prenese v okolico oziroma na eksplozivno zmes, ki tak aparat obdaja.
Tak prenos eksplozije v prostor imenujemo prebojni vžig.
Temperaturni
razredi
T1
T2
T3
T4
T5
T6

Vžigna
temperatura (o C)
> 450
300 - 450
200 - 300
135 - 200
100 - 135
< 100
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Prebojni vžig je torej prenos eksplozije, nastale v
notranjosti okrova električnega aparata v eksplozijsko
nevarni prostor-okolico.
Minimalni vžigni tok je najmanjši tok, pri katerem
lahko iskra v ustreznih pogojih vžge eksplozivno zmes.
Za razvrščanje gorljivih plinov (in tudi par) po kriteriju
prebojnega vžiga uporabljamo naslednje izraze:
MEVR Maksimalna Eksperimentalna Varnostna
Reža (slovenski izraz),
MESR Maksimalni Eksperimentalni Sigurnostni
Razpon (po JUS),
MESG Maximum Experimental Safety Gap (po IEC),
L
Eksperimentalna dolžina varnostne reže.
Razvrščanje gorljivih plinov in vnetljivih par po kriteriju
prebojnega vžiga prikazujemo v naslednji razpredelnici:
Energija električne iskre
SKUPINA PLINOV
A
B
C

MEVR (mm)
> 0,9
0,5 - 0,9
< 0,5

L (mm)
25
25
25

Ob nestrokovnem hranjenju
eksplozivnih snovi je za popravljanje
napak velikokrat prepozno.

Za razvrščanje gorljivih plinov in vnetljivih par v skupine
po kriteriju energije električne iskre smo uvedli izraze:
MVT
MSP
MIC

Minimalni Vžigni Tok (slovenski izraz),
Minimalna Struja paljenja (po JUS),
Minimal Ignition Current (po IEC).

MINIMALNI VŽIGNI TOK je najmanjši tok, pri katerem
lahko iskra v ustreznih pogojih vžge eksplozivno zmes.
Preizkusna metoda:
- 1000 preizkusov (isker), nobenega vžiga,
- preizkusna napetost 24V, enosmerna,
- induktivnost tokokroga 95 mH.
Razvrščanje gorljivih plinov in vnetljivih par v skupine
po kriteriju energije električne iskre prikazujemo v
naslednji razpredelnici:
SKUPINA
A
B
C

MINIMALNI VŽIGNI
TOK (mA)
J > 100
100 ( J > 30
J < 30

REFERENČNI
PLIN
propan
etilen
vodik

Igor ROT, inž.
vodja sektorja projektiva
Dovoljeni segretek
el. naprav (o C)
410
260
160
95
60
45

Osnovni namen
razvrščanja gorljivih
medijev je, da
zagotavljajo
ekonomično in
predvsem varno
gradnjo in uporabo
električnih naprav v
eksplozijsko ogroženih
prostorih, hkrati pa
tudi poenostavlja
tehniške predpise in
standarde.

Dovoljena temperatura
el. naprav (o C)
450
300
200
135
100
85

Tabela: Temperaturni razredi gorljivih medijev
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Tehnične novosti

Novost GSM varovanje in SMS alarm INFO
Stopili smo v 21. stoletje, v čas, ki prinaša vsakodnevne
novosti na tehničnem področju. Če je bilo 19. stoletje čas
socialnih revolucij, je 21. stoletje čas tehnoloških revolucij.
V novodobnih revolucijah je namen “revolucionarjev” osvoboditi človeka nepotrebnega dela ter prispevati k boljšemu
in udobnejšemu življenju. Ker smo tudi v Sintalu “novodobni
revolucionarji”, smo za naše uporabnike razvili sistem SMS
ALARM INFO.

GSM VAROVANJU, ki
so ga naši naročniki
sprejeli v uporabo z
nepričakovano velikim
zanimanjem, dodajamo
novo storitev SMS
ALARM INFO. Ta
storitev našim
naročnikom omogoča,
da lahko kadar koli s
pomočjo GSM preverijo
stanje alarmne naprave
v svojem objektu.

Kako pomembno je imeti želeno informacijo na
dosegu roke, smo v Sintalu dokazali z razvojem
novosti GSM VAROVANJE, ki so jo z zanimanjem
sprejeli tudi tuji strokovnjaki na področju varovanja.
Vse, kar naročnik potrebuje za uporabo sistema
GSM VAROVANJE, je mobilni GSM telefon ali elektronska pošta (e-mail), kar pa v današnji informacijsko-komunikacijski dobi ni nikakršna dodatna zahteva, marveč že pravilo. Ker so naši naročniki sistem
GSM VAROVANJE z navdušenjem sprejeli in je pri
mnogih postal že nepogrešljiv pripomoček, smo se
odločili, da nadgradimo ponudbo še s sistemom
SMS ALARM INFO, ki našim naročnikom preko GSM
telefona omogoča 24-urni vpogled na stanje njihovega objekta.

GSM VAROVANJE je pri naših naročnikih
nepogrešljiv vsakdanji pripomoček
Ker smo sistem GSM VAROVANJE že predstavili v
prejšnji številki Sintalčka, bi na kratko opisal namen
sistema, saj je nov sistem SMS ALARM INFO nadgradnja že obstoječega sistema GSM VAROVANJE.
Sistem GSM VAROVANJE smo zasnovali kot pripomoček, ki lastniku varovanega objekta preko GSM
telefona posreduje vse dogodke, ki se zgodijo na njegovem varovanem objektu.
SMS sporočilo, ki ga prejme naročnik ob določenem
dogodku na njegovem objektu, naročniku poda vso
potrebno informacijo, ki jo naročnik potrebuje, da
ugotovi kje, kdaj in kaj se je zgodilo na njegovem
varovanem objektu. Naročnik lahko izbira med
različnimi tipi dogodkov, ki se mu pošiljajo na njegov
mobilni telefon.
Tako lahko prejme informacijo o: vklopu, izklopu,
alarmu, nedovoljenemu izklopu, nevklopljenemu
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alarmnemu sistemu, industrijskem alarmu, ... V
primeru tipa dogodka ALARM se naročniku pošlje še
opis cone, na kateri se je sprožil alarm (primer: kuhinja 1. nadstropje).
Primer SMS-a za Izklop:
S: Sporočilo - SINTAL
T: Na objektu: GOSTILNA JAGER se je zgodil
dogodek: Izklop (03.06.2000 08:02:59).
Primer SMS-a za Vklop:
S: Sporočilo - SINTAL
T: Na objektu: GOSTILNA JAGER se je zgodil
dogodek: Vklop (04.6.2000 16:14:12).
Primer SMS-a za Alarm:
S: Sporočilo - SINTAL
T: Na objektu: GOSTILNA JAGER se je zgodil
dogodek: Alarm (06.06.2000 08:02:59)
na coni IR-SENZOR (kuhinja)
Namen razvoja storitve GSM VAROVANJE je dodatno
prilagajanje alarmnega sistema naročnikovim potrebam. V Sintalu smo prisluhnili mnogim naročnikom, ki
so želeli imeti nadzor nad dogodki, ki se dogajajo na
njihovem varovanem objektu. Želja velikega števila
naših naročnikov je - imeti popoln nadzor nad alarmnim sistemom, kar pomeni, da so seznanjeni z vsemi
dogodki, ki se dogajajo v njihovem objektu. V ta
namen in za izpolnitev želja naročnikov smo v Sintalu
dopolnili ponudbo naših storitev s sistemom, ki te
zahteve izpolnjuje.
Ta sistem uporablja najsodobnejšo tehnologijo in je
plod dolgotrajnega razvojnega projekta, v katerem so
sodelovali tudi strokovnjaki iz tujine. Lahko rečemo, da
smo ponosni, da lahko naročnikom ponudimo storitev,
ki mu bo ponujala še večji občutek varnosti.

Tehnične novosti
Da bi bil sistem GSM VAROVANJE še bolj uporaben,
smo sistemu dodali t.i. SMS ALARM INFO, ki
uporabniku varovanega objekta omogoča, da lahko
v vsakem trenutku (24 ur na dan) preveri stanje
objekta.
Sistem, ki deluje po principu zahteva - odgovor, ima
implementiran varnostni način, ki omogoča, da
informacijo o stanju na varovanem objektu dobi le
oseba, ki je za to pooblaščena. Poleg osnovne informacije, ali je alarmni sistem vklopljen ali ne, se lahko
prenašajo tudi raznovrstne industrijske informacije.
Da uporabnik prejme eno od zgoraj navedenih informacij, mora le preko GSM telefona poslati SMS
sporočilo na telefonsko številko Sintala, ki je namenjena za SMS ALARM INFO. SMS sporočilo sestavljata koda objekta naročnika in zaščitno geslo.
Primer delovanja sistema SMS ALARM INFO
Če želi naročnik informacijo o stanju na njegovem
objektu, bo v besedilo SMS-a vpisal kodo svojega
objekta in geslo (primer: 0001drevo), ki ga uporablja za poizvedovanje o stanju objekta. SMS sporočilo
bo poslal na tel. št. 041-XXX-XXX in v petih sekundah
bo dobil informacijo o stanju njegovega objekta.
• poizvedba o stanju objekta: (sporočilo je sestavljeno iz kode objekta in uporabnikovega gesla), na
primer: 0001drevo
• odgovor na poizvedbo o stanju objekta:
Na objektu GOSTILNA JAGER je alarmni sistem:
VKLOPLJEN (vklop: 10.06.2000 17:32:00)
Sistem SMS ALARM INFO je namenjen vsem, ki
želijo imeti nadzor nad varovanim objektom in hočejo v vsakem trenutku dobiti informacije iz varovanega objekta. Informacije, ki jih uporabnik želi spremljati na varovanem objektu so neomejene in so plod
ideje in želje uporabnika.
Vse, kar uporabnik potrebuje za delovanje sistema
SMS ALARM INFO, je aktiviranje klica v naš dežurni
center. Omeniti velja, da stanje na objektu lahko
spremlja več pooblaščenih oseb. S tem dobi lastnik
objekta možnost, da njegov objekt varujejo in nadzorujejo tudi drugi uporabniki objekta (na primer:
Stanje temperature v kotlovnici spremljajo delavci, ki
so zaposleni v kotlovnici; nivo hladilne vode spremljajo drugi za to zadolženi delavci in podobno).

• Informacija, da vas nekdo čaka pri vhodu
(pritisk na tipko pri
vhodu v zgradbo).
• Zvišana temperatura
v hladilniku (termostat).
• Prihod/odhod zaposlenih na delovno
mesto (izklop/vklop
alarmnega sistema).
• Odprta vrata skladišča (alarm magnetnega stikala na vratih
skladišča).
• Poplava (sprožen senzor izlitja vode).
• Nadzor zaposlenih nad
alarmi na njihovem objektu.
• Takojšen nadzor zaposlenih, snažilk, skladiščnikov
(prihodi in odhodi).
• Nadzor trezorja (takojšna informacija o odprtem
trezorju).
Sistem GSM VAROVANJE nam prenaša takojšnjo
informacijo o dogodkih na varovanih objektih. S tem
nam sistem nudi možnost, da lahko dobimo alarmno
sporočilo tudi, če ne želimo intervencije v primeru
alarma. Torej lahko tudi takrat, ko smo na dopustu,
sami varujemo svoje objekte, v primeru alarma pa
lahko nemudoma obvestimo sosede, prijatelje ...
Poleg tega lahko nadzorujemo vstop in izstop iz
našega varovanega objekta, saj ob vsakem vklopu in
izklopu alarmnega sistema dobimo na naš GSM informacijo o tem.

Tudi Američani so navdušeni nad novim
sistemom
Nova dva sistema na področju varovanja sta plod
naše lastne ideje in lastnega razvoja, uporabniku pa
ne prinašata samo nove tehnologije, temveč mu približujeta občutek varnosti in udobnosti. Uresničujeta
pa idejo 21. stoletja - informacija na dosegu roke. Da
je produkt resnično uporaben in da odpira nov način
mišljenja v varovanju, so potrdili prav ameriški kolegi,
ki so presenečeni nad pri nas razvito tehnologijo, saj
so z zanimanjem prisluhnili predstavitvi sistema, ki ga
sami nimajo.

Z implementacijo sistema GSM VAROVANJE in SMS
ALARM INFO je alarmna naprava dobila dodatne
funkcije, ki naročniku koristijo pri upravljanju objekta.
Možnosti so praktično neomejene. Navedimo le nekaj
primerov:

Povsem jasno je, da smo in bomo vedno sledili
željam naših naročnikov, ki so za nas nadvse
pomembni in z veseljem lahko povemo, da so
velikokrat prav oni povod za novosti, ki jih razvijamo.
Da je temu res tako in pa, da sta bila prav ta dva
sistema razvita za potrebe naših naročnikov, je
dovolj zgovoren podatek prav neverjetno veliko
število uporabnikov, ki se je odločilo za to, da bo sistem GSM VAROVANJE in SMS ALARM INFO
nepogrešljiv vsakdanji pripomoček.

• Pregled o stanju naprav (višina vode, stanje temperature, stanje najrazličnejših naprav)

Boštjan KURMANŠEK
vodja razvoja

Zakaj je SMS prenos dogodkov postal
nepogrešljiv pri vseh, ki ga uporabljajo?
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SMS ALARM INFO je
novost, ki dokazuje, da
lahko tudi klasična
dejavnost varovanja
napreduje v skladu s
časom razvoja
informacijske tehnologije.
Še pomembneje pa je, da
napreduje z našo idejo in
našim znanjem.
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Tehnične novosti

Požarni javljalniki nove generacije
Sistemi za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara so sestavni del vsake sodobne zgradbe. Pogosto pa se projektanti srečujejo s
problemom namestitve primernega javljalca v agresivnem okolju ali za varovanje prostorov, kjer je potrebno zelo zgodnje odkrivanje
požara. V ta namen predstavljamo tri najpomembnejše javljalnike za posebne namene ameriške družbe NOTIFIER.

Javljalnik za umazano okolje FILTREX FTX-P1

Javljalnik za umazano okolje FILTREX FTX-P1

Požarni javljalnik FILTREX FTX-P1 je najpomembnejša novost ameriškega proizvajalca NOTIFIER.
To je inteligentni mikroprocesorski adresibilni optični javljalnik dima za posebne in ekstremne
pogoje delovanja. Sestavljen je iz foto-optične komore kot vsi podobni optični javljalniki iz te
družine, ter iz filtrirnega sistema, katerega najpomembnejši sestavni deli so mini električni
motorček z ventilatorjem, sesalna komora ter izjemno gosti filter, katerega glede na zaprašenost
po potrebi periodično menjamo. Filtrirni sistem nam omogoča, da lahko javljalnik vgradimo v
prostore, kjer so klasični optični javljalniki neprimerni in nefunkcionalni, kjer je veliko prahu in
nečistoč v zraku (papirna industrija, tekstilna industrija, lesna industrija ipd.). Prašni delci, ki so
predvidoma večji od delcev dima, se ustavijo na filtru, dim pa s pomočjo sesalnega ventilatorja
potuje naprej skozi sesalno v optično detekcijsko komoro.
Sesanje poteka ciklično, to pomeni, da ventilator ni ves čas vključen in aktiven. V normalnem
delovanju in normalnem ozračju se vključi za 15 sekund na vsake 4 ure. Če pa javljalnik zazna
povečano koncentracijo dima in ostalih nečistoč v ozračju, se ventilator v sesalni komori začne
vključevati vsakih 30 sekund po 5 sekund. Šele potem javi pravi alarm. Občutljivost javljalnika
lahko poljubno nastavljamo na protipožarni centrali, kar je še dodatna prednost pred ostalimi
klasičnimi javljalniki in sistemi. Javljalnik ima tudi to možnost, da nam sam sporoči, kdaj ga
moramo zamenjati. Povezava javljalnika s centralo je za razliko od ostalih javljalnikov
štirižična, zato moramo že pred vgradnjo natančno vedeti, kje bomo ta javljalnik namestili.

MULTIKRITERIJSKI javljalnik 3251
MULTIKRITERIJSKI javljalnik 3251

Multikriterijski javljalnik je inteligentni mikroprocesorski adresibilni kombinirani dimno-termični
javljalnik. V enem ohišju je združeno optično, ionizacijsko in termično zaznavanje požara. Vsak
način zaznavanja je od ostalih dveh ločen in neodvisno nastavljiv.
Občutljivost ionizacijske in optične detekcijske komore programsko nastavlja centrala, prav tako
raven predalarma in alarma. Vsi trije načini zaznavanja so lahko med seboj v in/ali odvisnosti.
To pomeni, da bo javljalnik javil alarm šele takrat, ko bodo vse tri detekcije zaznale povišano
koncentracijo dima ali povišano temperaturo. Tako se izognemo lažnim alarmom. Javljalnik je
po obliki nizkoprofilni in je zelo primeren za namestitev v prostore, kjer je pomemben izgled.

LASERSKI DIMNI javljalnik LZR-1
Dimni javljalnik LZR-1 je inteligentni mikroprocesorski adresibilni laserski dimni javljalnik.
Odlikuje ga izredno velika občutljivost zaznavanja dimnih delcev. Namenjen je za čiste prostore
brez prahu in kjer se ne sme kaditi.
LASERSKI DIMNI javljalnik LZR-1
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To so predvsem pisarne, laboratorijski prostori, računski centri in podobno. Zelo je primeren za
vgradnjo v drage računalniške in procesorske omare. Laserska komora tega javljalnika zaznava dimne delce in ostale nečistoče še v fazi, ko človeška čutila tega še ne zaznavajo. To so predvsem skoraj nevidni izgoreni dimni delci alkoholnih tekočin, ki pa so večinoma tudi brez vonja.
Občutljivost javljalnika in raven javljanja predalarma ter alarma se nastavljajo programsko na
centralah NOTIFIER. Javljalnik sestavljajo: laserska komora, mikroprocesorsko vezje, adresirni
sistem ter nizko profilno ohišje, kar daje javljalniku poleg funkcionalnosti še estetski izgled.

Znanje za razvoj

kakovost

ISO 9001

Znanje za prihodnost
Na prehodu iz informacijske v učečo se družbo postajata znanje in hitro prilagajanje zahtevam okolja eno od bistvenih konkurenčnih prednosti podjetij. Futurologi napovedujejo, da
bodo med znanji, potrebnimi za uspešno življenje in delo, gotovo na prvem mestu komunikacijske veščine in znanje tujih jezikov.
Medtem ko je za pridobivanje znanj tujih jezikov pri nas že
dokaj dobro poskrbljeno v šolah, saj večina srednješolcev,
ki uspešno zaključijo srednjo šolo, govori en tuj jezik
aktivno, drugi tuj jezik pa pasivno, ostajajo komunikacijske
veščine domena posameznih dodiplomskih in drugih
posebnih oblik izobraževanja.
Podjetja in posamezniki, ki sledijo koraku časa, se že
zavedajo pomena uspešnega komuniciranja, zato so v
svoja redna izobraževanja vključili tudi pridobivanje
komunikacijskih veščin. Še ne dolgo tega smo z osnovnimi znanji komuniciranja lahko uspešno delovali na
različnih področjih, danes pa so spremembe v okolju in
odnosih postale že tako kompleksne, da naša komunikacijska znanja ne zadostijo več niti osnovnim situacijam, s katerimi se srečujemo bodisi v zasebnem ali
poslovnem življenju. Naraščanje števila nerešenih problemov, porajanje medosebnih konfliktov in iz tega izhajajoči stresi so težave, ki jih na ravni posameznika
lahko hitro občutimo, težko pa opazimo posledice, ki ob
tem nastajajo v poslovnem svetu.
Obvladovanje komunikacijskih veščin je nujno za uspešno
delo na vseh organizacijskih ravneh podjetja. Vrsta komunikacijskih veščin, ki jih posameznik potrebuje za kakovostno opravljanje dela, je odvisna od situacij in vrste stikov z
ljudmi (stranke, sodelavci, poslovni partnerji ...), s katerimi
se srečuje pri svojem delu. Podjetja, ki se ukvarjajo s
storitveno dejavnostjo, so v veliki meri odvisna od profesionalnih kontaktov zaposlenih s svojimi strankami.
V svetu se je odnos do strank v zadnjih nekaj letih bistveno
spremenil. Nekdanji rek "Stranka ima vedno prav", ki je
postavljal tiste, ki so storitev nudili, v neenak položaj pred
odjemalci storitev, je zamenjal nov - partnerski odnos.
Partnerski odnos zahteva od nas, da sprejemamo stranke
kot enakopravne partnerje, s katerimi moramo nenehno
komunicirati, če želimo dosegati zastavljene cilje. Od
kakovostne komunikacije je odvisno, kako bomo znali prepoznati pričakovanja strank, premagati morebitne konflikte ter rešiti reklamacije ali ugovore. Zadovoljne stranke
pa so ključ do uspeha.
Zahtevnost tovrstnih stikov s strankami je pri storitveni
dejavnosti varovanja gotovo zahtevnejša kot v ostalih
storitvenih dejavnostih. Delo varnostnikov - receptorjev,
telefonistov in vratarjev spada v kategorijo poklicev, kjer
so stiki s strankami zelo pogosti in ne redko zelo zahtevni.
Ti delavci predstavljajo prvi stik stranke s podjetjem. Ni

vseeno, kakšno mnenje o podjetju si ustvarijo naše
stranke ob prvem stiku z njim. Za svoje dobro delo bi tako
varnostniki nujno potrebovali tudi določena znanja s
področja: poznavanja različnih kategorij strank, značilnosti zahtevnih in težavnih strank, osnov komuniciranja
po telefonu, osnov reševanja konfliktov in ugovorov
strank. Kot nadgradnjo osnovnih znanj bi potrebovali tudi
določena posebna znanja in vedenja o komunikaciji v
stresnih situacijah in komunikaciji s težavnimi strankami.
Pomembno nalogo, kot je prvi stik stranke s podjetjem,
opravljajo pogosto zaposleni, ki si med rednim
izobraževanjem ponavadi ne uspejo pridobiti
komunikacijskih veščin. Pri delu so prepuščeni komunikacijskim vzorcem, ki so si jih pridobili na osnovi lastnih
izkušenj in niso vedno najbolj ustrezni za profesionalno
delo s strankami. Še najbolj se to pozna pri mlajših
zaposlenih, ki jim je delo varnostnika njihova prva delovna izkušnja, manjka pa jim tudi osnovnih življenjskih
izkušenj.
Za vse, ki ste se odločili svoje komunikacijske veščine nadgraditi ali pa menite, da je nujno, da jih nadgradijo vaši
sodelavci, obstaja vzpodbuda, da se uspešnega komuniciranja lahko nauči vsak. Komunikacijske veščine pa si
lahko pridobimo le z osebnim treningom in ne s prebiranjem knjig. Knjige nam lahko služijo kot dodatni pripomoček, kjer bomo dobili vrsto informacij, ki nam učenje
komuniciranja olajšajo. Komunikacijske veščine bi lahko
primerjali z učenjem vožnje z avtomobilom ali pa s
smučanjem, plavanjem ... Gotovo se še vsi dobro spomnite, koliko učnih ur vožnje z avtomobilom smo potrebovali, da nam je vožnja postala enostavna, da je pogled v
vzvratno ogledalo postal samodejno dejanje in da o vrsti
opravil, povezanih z vožnjo, danes ne razmišljamo več ...
Podobno je s komuniciranjem. Ni torej dovolj, da preberemo, kako se uspešno komunicira, potrebno se je postopno naučiti pravilnih komunikacijskih vzorcev, jih dobro
utrditi, da jih kasneje lahko uporabljamo brez pretiranega
truda in da postanejo del nas.
Podjetja, ki se zavedajo pomena uspešnega komuniciranja, so že naredila prvi korak do zadovoljnih strank in si
tako pridobila prednost pred konkurenco.

Prvi stik s stranko je zelo
pomemben, zato morajo receptorji dobiti ustrezna znanja s
področja komuniciranja.

Podjetja, ki gradijo svojo
kakovost z vlaganjem v
svoje kadre, odnosa s
strankami ne prepuščajo
naključni iznajdljivosti
svojih zaposlenih, temveč
z izobraževanjem poskrbijo
za enoten, profesionalen
pristop v komunikaciji s
strankami. S tem se ne le
izognejo nepotrebnim
konfliktom in problemom,
temveč tudi povečajo
prepoznavnost in pozitivno
podobo svojega podjetja.

Pripravila
Romana LAPAJNE,
univ. dipl. psih.
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Znanje za razvoj

Svetovna velesila tudi pri varnosti
Matija Ferjan, ki ga sodelavci in obiskovalci že sedem let srečujejo kot zaposlenega v Sintalovem dežurnem centru, se je maja z družino, ženo Karolino, štiriletnim
sinom in sedemmesečno hčerko odpravil na tritedenski dopust v bližino mesta
Princetone v ameriški zvezni državi New Jersey.
Ker je že toliko let zaposlen na področju
varnosti, je tudi med ogledovanjem
Washingtona in New Yorka temu posvetil
veliko pozornosti. V prvi vrsti si je želel v
Arlingtonu v bližini Washingtona ogledati
velik sejem z varnostno-policijsko opremo
Copex 2000, vendar je ostal pred vrati hotela,
kjer je sejem potekal, saj je bil zaprtega tipa,
sam pa ustrezne akreditacije ni imel.

Policisti so na vsakem koraku.

V primerjavi s Slovenijo
so posamezniki, ki živijo
v stanovanjih, na
področju varnosti bolj
osveščeni. Veliko jih že
ima nameščene alarmne
sisteme, morebitno
posredovanje pa znajo
varnostne agencije drago
zaračunati. Tako se
namreč na najboljši
način izognejo številnim
posredovanjem zaradi
lažnih alarmov, ki se
sprožijo zaradi napak
lastnikov stanovanj.
Ljudje se znajo bolj
samozaščitno vesti.

20

Zato pa je imel veliko videti drugod. Zagotovo
je varnostno izredno zanimiva Bela hiša, kjer
obiskovalec izven obzidja območja, kjer stoji
Bela hiša, ne vidi nobenih varnostnih naprav
ali sistemov. Matija je opazil samo varnostnika na strehi hiše z ostrostrelsko puško, po tleh
zelenice so tekli nekakšni kabli, najverjetneje
namenjeni nadzornemu sistemu preskoka
ograje, varnostnike pa je videl tudi na vratih
hiše. Sicer pa je v okolici hiše glede na to, da v
njej živi predsednik najvplivnejše države na
svetu, izredno umirjeno. Nad njo pa so, seveda tudi iz varnostnih razlogov, letalski promet
in preleti drugih plovil prepovedani.
Ulice ameriških mest so izredno živahne, kljub
obetajoči statistiki, da je v ZDA kriminalnih
dejanj vsako leto manj, pa je videti policiste
skorajda na vsakem vogalu. V prometu so skorajda neusmiljeni. Voznikom še spregledajo,
če niso privezani, povsem nedopustna pa se
jim zdi prehitra vožnja.
Prav tako so neusmiljeni do voznikov, ki svoje
avtomobile parkirajo na neprimernih mestih,
saj takoj poskrbijo za njihov odvoz s pajkom.
Zato imajo vse večje poslovne stavbe svoje
parkirne hiše s parkirnimi mesti za zaposlene
in obiskovalce. Opremljene so z video nadzornim sistemom, vanje je treba mimo zapornic, parkirne prostore pa tamkaj zaposleni
večkrat pregledajo.
Tudi v ZDA je stalna praksa, da večje vsote
denarja iz trgovskih in drugih podjetij v
banke odvažajo za to usposobljena varnostna podjetja. Kamioni za prevoz denarja so
večji kot pri nas, z blindiranimi stekli, v njem
pa so ponavadi poleg voznika še dva do trije
varnostniki. Ti nosijo neprebojne jopiče in so

oboroženi. Med prenosom in pripravo denarja za prevoz ves čas zelo budno opazujejo
okolico.
Varnost je na prvem mestu tudi v trgovinah,
kjer je blago v večini primerov zaščiteno z vidnimi in nevidnimi varnostnimi priponkami,
kupce ves čas spremlja tudi video nadzorni
sistem, kamere pa so "skrite" v posebni kupoli
na stropu. Dogajanje v trgovini po Matijevem
mnenju spremljajo tudi varnostniki v civilnih
oblačilih.
Varnost je posebno področje tudi na letališčih.
Ob prihodu na letališče so se pristojni s potniki iz Slovenije najprej pogovorili in preverili
podatke, ki so jih o svojem bivanju zapisali v
posebnem obrazcu že na letalu. Kakšnih
posebnih pregledov pa ni bilo treba opraviti.
Zanimivo pa je, pravi Matija, da smetarji
vsako vrečo s smetmi iz košev najprej odnesejo in očitno pregledajo, nato pa zapečatijo in
odpeljejo.
V primerjavi s Slovenijo so posamezniki, ki
živijo v stanovanjih, na področju varnosti bolj
osveščeni. Veliko jih že ima nameščene
alarmne sisteme, morebitno posredovanje pa
znajo pooblaščene varnostne agencije drago
zaračunati. Tako so se namreč na najboljši
način izognile številnim posredovanjem zaradi
lažnih alarmov, ki se sprožijo zaradi napak
lastnikov stanovanj.
Ljudje se znajo bolj samozaščitno vesti. "Pri nas
pa je očitno še vedno premalo kriminala, da bi
se bolj odgovorno obnašali," meni Matija.
Pa še po nečem smo si drugačni od
Američanov, pravi. Poslovanje z denarjem,
predvsem v bankah, strogo poteka preko
predalnikov, pulti pa so zaščiteni z neprebojnimi stekli. Tak način poslovanja bi morali
nujno uvesti v menjalnicah, kjer je prav zaradi
te pomanjkljivosti še vedno veliko ropov.
Sicer pa je imela družina Ferjan med bivanjem v
ZDA dokaj dober občutek varnosti. "Filmska
industrija ustvarja pri ljudeh predsodke o
nevarnih ameriških ulicah", pravi Matija.

Podjetje smo ljudje
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Veseli piknik koncerna Sintal
Pravo poletno vreme je bilo 17. junija dobra popotnica za tradicionalni Sintalov veseli piknik, ki
se je letos odvijal pri koči športnega društva Strmec v Bizoviku v Ljubljani. Več kot 600
zaposlenih v podjetjih koncerna Sintal ter partnerskih podjetjih je preživelo športno-zabavno
soboto, ki sta jo popestrila tudi posebna gosta, estradnika Sašo Hribar in Andrej Šifrer.
Na pikniku smo se začeli zbirati že kmalu po poldnevu,
ko je že dišalo po slastnem odojku in bograču, za
katerega so poskrbeli predstavniki Sintalove okrepčevalnice Viktorija. Ker je bila pot iz mesta dobro označena, ni bilo težko najti velikega parkirnega prostora, kjer
je avtomobiliste usmerjal za to posebej zadolženi
varnostnik, na kraj piknika pa je opozarjala tudi glasba,
za katero je skrbel izredno utečeni ansambel Sintalček.
Zbralo se nas je staro in mlado, saj se je veliko
zaposlenih v koncernu Sintal odločilo, da bo prijetno
sobotno popoldne preživelo v krogu svoje družine in
sodelavcev, piknik pa je bil dobra priložnost, da so se
zaposleni bolje spoznali med seboj, saj je med
delavnikom, polnim najrazličnejših zadolžitev, ponavadi premalo časa. Prav tako je bil idealna priložnost, da
so se pogovorili in izmenjali izkušnje.
Ker je sonce neusmiljeno pripekalo, je bila ves čas gneča
pri mobilni okrepčevalnici, ki je bila dobro založena s
hladno osvežujočo pijačo, hitro pa so se prazniki tudi
sodčki piva. Seveda lahko samo poletni vročini
pripišemo, da je bila za šankom bolj ali manj ves čas
gneča. Vsi, ki smo poskrbeli tudi za svoje polne želodce,
pa smo z bogato obloženimi pladnji raje posedeli pod
senčniki in pogledovali na igrišče, kjer so se odvijale
tekme v košarki in malem nogometu ter seveda vsi navijali "za svoje". Za merjenje moči v obeh športih se je prijavilo po dvanajst ekip.

Na pikniku zagotovo nikomur ni bilo dolgčas. Ob dobri
hrani in pijači je za dvigovanje adrenalina poskrbel tudi
srečelov z več kot 1000 dobitki. Največji srečneži so
prejeli videodomofon, mobilne telefone GSM in druge
vredne nagrade. Najmlajši so si čas krajšali z risanjem,
pozno popoldne pa so se tudi oni pomerili v različnih
zabavnih igrah.

Tudi naši otroci so se pomerili
v zabavnih spretnostnih igrah.

Za dobro vzdušje pa sta poskrbela tudi posebna gosta
Sintalovega piknika, Sašo Hribar s svojo druščino
"slovenskih intelektualcev", Čolničem, Tankom in drugimi junaki njegove satirične radijske oddaje, ki je marsikatero pikro dejal in zapel tudi na račun nedavnih
političnih sprememb v naši državi, ter kranjski
muzikant Andrej Šifrer. Z njim je vesela druščina med
drugim zapela pesem Za prijatelje, ki nas vedno znova
opozori, da si moramo tudi v hudem življenjskem ritmu
utrgati čas in ga nameniti svojim prijateljem. "Za prijatelje si je treba čas vzet', se poveselit' in tudi potrpet'
..... saj za prijatelje je dobro le najboljše," je zvenelo iz
več sto grl.
Tudi ko je sonce že hotelo vzeti slovo, razposajenega
razpoloženja ni bilo konec, saj so neumorni moški
zavrteli svoje soproge in sodelavke ter brusili pete ob
zvokih ansambla Sintalček. In tako je bilo do poznih
večernih ur.

To so bile Sintal Intervencija, Sintal Fizika I. in II., Sintal
Uprava, Sintal Tehnika, Sintal Celje, Varnostna agencija Kočevje, Efekt Slovenj Gradec in Varnost Vič, Varnost
Mengeš, Protekt Novo mesto in naročniki koncerna
Sintal. Kljub temu, da je sonce neusmiljeno žgalo, so
fantje brez predaha dokazovali svojo spretnost pod
koši in pred nogometnimi goli. Najbolje so se odrezali
košarkarji ekipe Sintal Fizika II., ki so v finalnem
obračunu premagali ekipo Varnostne agencije Kočevje,
tretji pa so bili košarkarji Sintala Intervencije.
Vroče je bilo tudi pred nogometnimi goli, kjer so imeli
največ znanja v nogah pokazali nogometaši ekipe
Efekta iz Slovenj Gradca, drugi so bili že pregovorno
dobri fantje Varnosti Vič, ekipa Sintala Tehnike pa je
bila tretja.
Najboljši so namesto pokalov iz rok predsednika uprave
koncerna prejeli velike pakete s praktičnimi nagradami,
svoje navijače in suha grla pa so zalili s šampanjcem.

Pa naj kdo še reče, da se je z nežnejšim spolom veselje takole pomeriti.
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Križanka in humor

Med nogami
"Gospod župnik, ali mi lahko poveste, kakšna je
razlika med mamo in očetom?" "Veš,
Janezek, to je pa težko razložiti." "Prosim,
gospod župnik." "Dobro. Kakšno številko
čevljev nosi tvoja mama ?" "39." "Kaj pa
oče ?" "43." "Vidiš Janezek, med nogami
je razlika,
med nogami."

Zobna pasta
Janezek: "Mami, a veš, koliko
zobne paste je v tubi?"
Mama: "Ne ljubček, ne vem."
Janezek:" Za enkrat okoli
fotelja in za dvakrat okoli
mize."

PANIKA
Tovarišica sprašuje v šoli,
kaj je panika.
Miha odgovarja: "Poplave."
Ivan odgovarja: "Požari."
Franc odgovarja: "Potresi."
Jože odgovarja: "Plazovi."
Janezek dvigne roko in reče: "Rdeča pika."
"Zakaj je rdeča pika panika," začudeno
vpraša tovarišica. "Moja sestra je vsak
mesec naredila rdečo piko na koledar, zdaj
pa je ni že tri mesece in je v hiši taka panika!"
Geslo križanke 10. številke Sintalčka je: VARUJTE SVOJE IMETJE.
Prispelo je 351 rešitev, pravilnih je bilo 212.
Izžrebali smo naslednje nagrajence:
1. Erik Jančigaj, C. 30. avgusta 1, 1260 Ljubljana-Polje
prejme GASILSKI APARAT za avtomobil.
2. Miro Lipovšek, Jurčkova 134, 1000 Ljubljana
prejme OSEBNO ALARMNO NAPRAVO.
3. Ivan Kopač, Črni vrh 1, 1355 Polhov Gradec
prejme CILINDRIČNI VLOŽEK za ključavnico.
Rešitve križanke pošljite najkasneje do 10. septembra na naslov
SINTAL d. d., Zaloška 143, 1000 Ljubljana s pripisom za
križanko. Izžrebali bomo tri nagrajence, ki bodo poslali pravilne
rešitve. Nagrade so: GASILSKI APARAT za avtomobil, OSEBNA
ALARMNA NAPRAVA, CILINDRIČNI VLOŽEK za ključavnico.
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Naj, naj...
V Varnostni agenciji Kočevje so lahko zelo ponosni na svojo sodelavko Vesno Marinc, ki
ima za seboj petnajst let uspešne kariere kegljanja. Vesna je v Kočevju začela delati pri
tedanji Varnosti leta 1986. Ves čas je delala kot vratarka, zadnja leta pa kot varnostnicareceptorka v okviru fizičnega varovanja, ki ga nudi Varnostna agencija Kočevje. To
uspešno kočevsko podjetje zadnja leta deluje v sklopu koncerna Sintal.
Članom kegljaškega kluba se je Vesna pridružila
leta 1986, prve vidnejše uspehe pa je dosegla že
v športni sezoni 1990/91, ko je prevzela rekord
kegljišča v Kočevju s 472 podrtimi keglji. Nato pa
je svojo formo samo še stopnjevala in na tekmovanjih posameznic nizala uspeh za uspehom.
Prav tako se lahko z uspehi pohvali kot članica
ženske ekipe kočevskih kegljačic, ki so bile med
leti 1993 in 1995 na tekmovanjih ljubljanske regije dvakrat tretje.
Odličen Vesnin met na kegljišču prispeva tudi k
dobri uvrstitvi športne ekipe Sintala na vsakoletnih, sedaj že tradicionalnih poletnih igrah

varnostnih podjetij, ki so člani Zbornice
Republike Slovenije za zasebno varovanje. Ker je
ni strah pomeriti se tudi z moškimi, je na letnih
igrah sodelovala v mešani ekipi Varnostne agencije Kočevje. Lani je na poletnih igrah v Novi
Gorici ženska ekipa zasedla prvo mesto.
Ker so za sodelovanje na turnirjih in drugih kegljaških tekmovanjih ter seveda za treninge
potrebna sredstva, klubu pomagata tudi
Varnostna agencija Kočevje in Sintal d.d. Pred
dvema letoma so se zagnane članice
Kegljaškega kluba Kočevje uvrstile v prvo republiško ligo.

"Mladim moramo dati priložnost, da se izkažejo,
da si izborijo svojo pot v življenju," pravi Vesna, ki
je trenutno na čakanju. Povsem jasno ji je, da
gospodarske spremembe, ki jih je prinesla reorganizacija podjetja, terjajo svoj davek.
Vendar pa je optimistično usmerjena v jutrišnji
dan. Še posebej, ker je letos prvič postala babica,
konec leta pa se bo njena družina po zaslugi
druge hčere povečala še za enega vnuka. Ob
uspešni športni karieri torej dovolj tehtni razlogi
za veder pogled v prihodnost.

Za rundo...
Pred dobrima dvema mesecema, 9. maja 2000, na Dan zmage, je Bogo
Opeka, zaposlen v komerciali Sintala, v tretje postal očka. Do tedaj štiričlanski
družini, ki živi v hiši na Rakeku, se je 10-letni Lari in 8-letnemu Vitu pridružil ob
rojstvu 3,5 kilograma težak in 54 centimetrov velik bratec Anže. Kot pravi Bogo,
je tretjerojenec priden, v družino pa je prinesel izredno veliko veselja.

Bogo Opeka, ki je po izobrazbi elektrotehnik, se je Sintalu pridružil na začetku ustanavljanja podjetja leta 1991. Izkušnje s področja varnosti, predvsem vgradnje in servisa alarmnih sistemov, je prinesel že iz podjetja Varnost. V Sintalu je najprej delal kot montažer in serviser, nato je postal vodja
servisa, zadnja leta pa dela v komerciali. Prav izkušnje, ki si jih je pridobil na prejšnjem delovnem
mestu, mu izredno veliko pomagajo pri prodaji Sintalovih storitev in izdelkov. "Lažje prodajaš
izdelke, ki jih poznaš, za katere skorajda do potankosti veš, kako delujejo. Nekdo, ki bi se s tem
področjem prvič srečal, bi težje delal, čeprav bi bil dober komercialist. To je namreč povsem specifično področje," pravi Bogo.
Zadnja leta je razvoj prinesel veliko novosti tudi na področje varnostne tehnologije. Novostim, ki ji
trgu ponujajo Sintalov razvojni oddelek in tuji partnerji, mora redno slediti. Zato obiskuje sejme v
tujini, bere veliko strokovne literature, se dodatno izobražuje, o novostih zaposlene v komerciali
redno seznanjajo Sintalovi strokovnjaki.
Ima veliko terenskega dela, saj si redno ogleduje tudi objekte naročnikov, na temelju ogleda ter

naročnikovih zahtev in želja pa oblikuje ponudbo
najbolj primerne opreme in storitev za zagotavljanje
čim višje ravni varnosti. Ker Sintal svojo opremo in
storitve ponuja po vsej Sloveniji, je veliko na poti, zato
je osemurni delavnik prej izjema kot pa pravilo, saj se
je potrebno strankam prilagajati.
Večino varnostnih sistemov še vedno proda podjetjem
in šolam, medtem ko se posamezniki za vgradnjo
varnostnih sistemov še premalokrat odločajo. "Ljudje
še vedno raje denar namenjajo za drugačne vrste
udobja, za televizijo, na primer, ali za avtomobil, kot
pa da bi ga vložili v nakup alarma," pravi Bogo
Opeka. Vendar pa je tudi na tem področju že videti
nekatere premike na bolje.
Z Bogom smo Anžetovo rojstvo že praznovali, vendar
njemu in njegovi soprogi vsi zaposleni pri Sintalu še
enkrat iz srca čestitamo!
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Novost - GSM varovanje in SMS alarm INFO

GSM VAROVANJE vam omogoča nadzorovanje varovanja vašega premoženja ali tehnoloških informacij s pomočjo GSM
telefona. V primeru kakršnega koli dogodka, ki ga zazna varnostni sistem, nemudoma dobite informacijo na vaš mobilni telefon v
obliki SMS sporočila. Na ta način lahko neprestano spremljate alarme, nezaželene pojave, vklope, izklope varnostnega sistema.
SMS ALARM INFO je nova storitev, ki omogoča pregled nad trenutnim stanjem vaše alarmne naprave. Potrebujete le GSM telefon, s
katerim posredujete na Sintalovo posebno številko SMS sporočilo s številko objekta in geslom, že čez nekaj sekund pa dobite
odgovor o stanju alarmne naprave (vklopljena, izklopljena, ...) v obliki SMS sporočila.

Pokličite na tel.: 01/54 83 000 in že jutri boste nadzorovali varovanje vašega premoženja.

